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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
Spomienka je jediný raj, z ktorého nás nevyženú... J.Paul

Hudobno-spevácka skupina Haličan oslavovala
16. apríl bol pre skupinu Haličan
významným dňom-oslavovala 10.
výročie svojho vzniku. Členovia
skupiny pripravili pre milovníkov
folklóru z Haliče a širokého okolia bohatý program. Oslava sa
uskutočnila vo veľkej sále miestneho kultúrneho domu.
Z hostí spomeniem:
Jaroslav Linhart - zástupca starostu Haliče
Ing. Branislav Hámorník-prednosta Okresného úradu v Lučenci
a poslanec VUC-BB
Mária Ambrušová - riaditeľka
Novohradského osvetového strediska v Lučenci
Ing. Alena Rezková- riaditeľka
Domu Matice slovenskej v
Lučenci
Mgr. Ján Belko- riaditeľ Akadémie vzdelávania v Lučenci
Sponzori:
Obecný úrad Halič
Ing. Branislav Hámorník
Marian Svorad- SVOMA s.r.o.
Mgr. Jozef Pročko
Ing. Jozef Kožík- KOFEMIKA
Mgr. Ján Belko
Ľuboš Toman- LESTOM
Eva Markotánová-Papiernictvo
ESV

Pekáreň Halič
Miroslav Franek
Mgr. Danica Pružincová
Bc. Matej Ďurica
Úvodom
Ing.
Emil
Ďurica privítal všetkých hostí a
poďakoval sponzorom.
Po privítaní sa o slovo prihlásil Ing. B. Hámorník, ktorý
poblahoželal skupine k peknému
výročiu, poďakoval im za zachovávanie, šírenie a rozvoj ľudových
zvykov a tradícií v rámci regiónu
Novohrad. Napokon odovzdal
vedúcemu a zakladateľovi Ing.

Emilovi Ďuricovi ďakovný list
od poslankyne Národnej rady
Slovenskej republiky JUDr. Jany
Laššákovej. Rovnaký list udelila
pani poslankyňa aj hudobno-speváckej skupine.
Potom o slovo požiadal zástupca
starostu Haliče pán Linhart,
ktorý im zablahoželal k výročiu,
poďakoval za to, že skupina svojimi vystúpeniami, ale i názvom
reprezentuje dobré meno Haliče.
Nakoniec písomné poďakovanie
odovzdala vedúcemu aj riaditeľka
Novohradského osvetového strediska v Lučenci pani Mária

2
Ambrušová.
Po oficiálnej časti nasledoval
takmer dvojhodinový galaprogram, ktorý vtipne moderoval
člen Haličana pán Štefan Kocúr.
Program bol zrežírovaný ako
skrátených verzií programových
blokov zameraných na jednotlivé
ľudové zvyky, ako sú: fašiangy,
stavanie a váľanie mája, dožinky,
svadba, jarmok, páračky. Všetky
tieto zvyky má Haličan vo svo-
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jom programovom repertoári na
vystúpenia.
Nejde len o inštrumentálnu hudbu
a spev, ale aj hovorené slovo a
scénky, čo sa stretáva u divákov
s obdivom a obľubou. Dôkazom
bol i na tejto oslave dlhotrvajúci
potlesk. Vystúpenia boli veselé a
výrazovo pestré, nakoľko odrážali
nielen dlhoročné nácviky ale
predovšetkým radosť samotných
členov a cit k hudbe. Spestrením
programu bolo vystúpenie heli-

gonkárov.
Po vystúpení boli hostia pozvaní
ku bohatým švédskym stolom.
Neformálna zábava pri dobrom
jedle a pití pokračovala až do
rána.
Ďakujeme
skupine
Haličan
za krásny a dlho doznievajúci
zážitok, prajeme veľa úspechov
do ďalších minimálne 10 rokov!!!!
Mgr. Danica Pružincová
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Milí čitatelia!
Redakcia nášho občastníka vám prináša pokračovanie nášho seriálu rozhovorov s poslancami obecného zastupitelstva. Dnes sme vyspovedali JUDr. Daniela
Přibyla a Mgr. Igora Kokavca. Prajeme Vám príjemné čítanie.
Redakčná  rada

Na slovíčko, pán poslanec...
prezentujem
obecnému
zastupiteľstvu sú záverom
týchto debát. ekonomika
obce je stabilizovaná.
Ktoré zo svojich plánov
a predstáv uvedených vo
volebnom programe, sa
Vám už podarilo presadiť?

JUDr. Daniel Přibyl,
poslanec OZ a predseda
ekonomickej komisie.
Čo pre vás znamená byť
poslancom OZ v Haliči?
Je to záväzok, ktorý znamená prejavenú dôveru.
Nebudem
skrývať,
že
pre mňa znamená popri
vykonávaní môjho povolania naháňanie sa. Snažím sa
pri najlepšom vedomí riešiť
predkladané problémy nezaujate v záujme obce.
Ako sa Vám pracuje v ekonomickej komisii?
O každom predloženom ale
aj navrhnutom probléme
diskutujeme, výstupy ktoré

Snažím sa prejavovať svoj
názor pri riešení každého
problému, pokiaľ som oslovený a to vo vzťahu k
zastupiteľstvu, starostovi
obce a občanom. Bol by som
rád, keby vzájomná výmena
informácií a názorov medzi
nimi prebiehala a to či už
formálne tak aj neformálne.
Nenachádzam sa na sociálnych sieťach, sem tam sa
ku mne dostanú útržky z komunikácie o veciach a problémoch obce ktoré sa preberajú a vyjadrujú sa k nim
názory. Na zastupiteľstve
je v priemere šesť občanov
obce. Málokedy prídu tí,
ktorí si podávajú žiadosti
alebo ktorých záležitosti
sa prejednávajú, aj keď
podľa mňa všetky prejednávané veci sa týkajú nás
všetkých. Chýba nám potom bezprostredný obraz
o veciach ktoré prejednávame od Vás ktorých sa to

týka. Dovoľujem si vyzvať
všetkých obyvateľov obce
príďte
na
zasadnutia,
počúvajte, vyjadrujte svoje
názory.
Plány a vízie do budúcnosti, ktoré by ste chceli ako
poslanec presadiť?
V spolupráci so starostom
obce, a ostatnými poslancami pokračovať v projekte cyklistického chodníka,
projekte využitia haličskej
pastvy, začať prípravu na
realizáciu výstavby chodníka spojnica ulice Mierovej
a Staničnej, rekonštrukcia,
resp. vybudovanie ciest s
nespevneným – prašným
povrchom, podporiť projekt rekonštrukcie bytu pri
kultúrnom dome s využitím
na múzeum a informačné
centrum v obci. Tohto roku
som na predkladanie podnetov na vykonanie investícií
v obci pre potreby tvorby
budúcoročného
rozpočtu
obce a takto si dovolím
vyzvať aj všetkých Vás.
Za rozhovor ďakuje RR
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a mládež. 25 detí tretieho
ročníka v júlovom termíne
je asi maximum na zvládnutie. Prvoradá je bezpečnosť.

Mgr. Igor Kokavec,
poslanec OZ, člen komisie
na ochranu verejného záujmu a predseda športovej
komisie.
Ktoré zo svojich plánov
a predstáv uvedených vo
volebnom programe, sa
Vám už podarilo presadiť?
Práca poslanca by mala
byť podriadená prianiam
a potrebám obyvateľov
ktorých zastupuje. Samozrejme, musí to byť v
súlade s potrebami a hlavne
možnosťami obce. Osobne
som veľmi rád, že sa podarilo “udržať pri živote” KST
Sokol Halič. V čase, keď takmer všetci členovia odišli
za prácou do zahraničia,
mnohí, aj poslanci OcÚ, boli
za zrušenie Haličskej stovky
a Haličskej dvadsaťpäťky.
Dnes sú obidve akcie v celoslovenskom turistickom
kalendári vedené v kolonke ”veľmi dôležité”. Tohto
roku prvý raz boli zahrnuté aj v európskom hnutí
Move week. (viac na www.
moveweek.eu).Presadil som
organizovanie letných turistických táborov pre deti

vrámci finančných možností
obce a nie na úkor iných aktivít obce.
Terajšie financovanie a
iná podpora OcÚ pre OZ
Ako najstarší poslanec TJ Slovan Halič je vysomáte ešte dosť síl, elánu a ko nadštandardná a aj na
nových nápadov do
úkor iných športov v obci.
ďalších rokov?
Obec vždy bude podporovať
všetky športové aktivity,
Som rád, že mi pripomínate hlavne mládežnícke.
môj vek. To ma vždy poteší.
Do konca volebného obdobia
Za odpovede ďakuje RR
sú dva roky. V nasledujúcich
voľbách už kandidovať
nebudem.Či mám dosť nápadov a elánu musia posúdiť
občania.
DEŇ MATIEK
Aké športové aktivity sa 15. máj patril všetkým mamičkám,
uskutočnia ešte v tomto starým mamám. Deti zo ZŠ s MŠ
roku?
v Haliči, vystúpili s bohatým
kultúrnym programom. Ženy z
Komisia športu pri OcÚ je Denného centra im za odmenu
poradný orgán OcÚ a sta- upiekli sladké odmeny. Mamičky
rostu obce. Jej úlohou nie je odchádzali spokojné s pekným
organizovať športové podu- kvietkom od svojich ratolestí.
jatia. Na to sú športové kluby, občianske združenia a KONCOROČNÁ AKADÉMIA
záujmové organizácie.
27.6.2016 sa konala vo veľkej
sále kultúrneho domu koncoročná
Ako sa Vám pozdáva fun- akadémia Základnej školy, vygovanie športovej komisie hodnotenie najlepších žiakov v
a ako to bude ďalej s
olympiádach, rôznych súťažiach,:
haličským futbalom?
vo výtvarných, športových odvetviach. Za svoju celoročnú snahu
Športová komisia pracuje boli žiaci odmenení vecnými
podľa potrieb OcÚ, poprípade cenami. Deviataci uzavreli svopodľa potrieb športových je štúdium na základnej škole
združení.
rozlúčkou.
Futbalový
oddiel
je
Občianske združenie TJ Slo- SCHÔDZA MATICE SLOvan Halič , teda, organizá- VENSKEJ
cia s právnou subjektivitou. V sobotu 6.8.2016 sa v malej sále
OcÚ nemôže zasahovať do kultúrneho domu uskutočnila
jej záležitostí.
výročná schôdza Matice slovPoslanci majú snahu aby enskej. Členovia miestneho
futbal v Haliči fungoval združenia si posedeli pri chutnom
čo najlepšie. Samozrejme guláši a speve.

Aktuality
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Nižná Kamenica - Dni obce 12.6.2016
V pekné slnečné nedeľné ráno
sme sa vybrali opätovať návštevu
predstaviteľom našej družobnej
obce Nižná Kamenica počas osláv ´Dni obce Nižná Kamenica´.
Privítal nás starosta obce p.
Miroslav Líška a jeho zástupca
p. Peter Veliký sa nám venoval
po celý čas nášho pobytu. Keďže
obecný úrad presťahovali z
priestorov školy do kaštieľa,
po dlhej ceste sme si vydýchli

v priľahlom parku plnom nádherných starých platanov.
Šikovný starosta a poslanci plní
elánu postupne vracajú bývalému
sídlu slanskej vetvy Forgáchovcov nový život.
Kultúrny program si obec
zabezpečila vo vlastnej réžii z
miestnych účinkujúcich: od vystúpenia najmenších (škôlkarov),
cez základnú školu, spevácky
súbor Čerešienka a Čerešeň,

až po spevácky súbor seniorov.
Zabávala sa celá obec - mladí aj
starí.
Po krátkom posedení s poslancami a ostatnými hosťami, zástupca
starostu našej obce p. Jaroslav
Linhart pozval predstaviteľov
družobnej obce Nižná Kamenica
k nám na tohtoročné Haličské
slávnosti .
Renata Padúchová

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i a z 2. riadneho zasadnutia  OZ v Haliči, konaného
dňa 11.03.2016

na tvorbu rezervného fondu vo
výške 19.242,10 EUR
2. výsledok hospodárenia obce
Halič za rok 2015 vo výške
A/ Berie na vedomie:
24 054,45 €
3. odpis daňových pohľadávok
1. vyhodnotenie rozpočtu obce vo výške 565,43 € a nedaňových
a ZŠsMŠ Halič za rok 2015
pohľadávok vo výške 703,74 €
2. stanovisko hlavnej kontrolórky 4. poslancov Mgr. Gálovú a Jak záverečnému účtu Obce Halič
roslava Linharta vykonávaním
3. informácie z komisie školstva, občianskych obradov
kultúrnej, stavebnej, sociálnozdravotnej, životného prostredia a C/ Nesúhlasí:
ekonomickej
4. informácie starostu obce o 1. s vyložením járku betónovými
činnosti
účkami pred rodinným domom p.
5. interpelácie poslancov
Domokovej z nákladov obce
6. podnety občanov
2. s vypílením stromu v zelenom
páse pred rodinným domom p.
Ďuricu
B/ Schvaľuje:
D/ Volí:
1. použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia
upraveného 1. predsedov komisie:
o nevyčerpané prostriedky zo a) verejného poriadku – Jaroslav
ŠR zisteného podľa ustanovenia Linhart
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona b) komisie verejného záujmu –
č. 583/20014 Z.z. o rozpočtových Mgr. Pročko
pravidlách územnej samosprávy c) komisie obchodu, dopravy

a cestovného ruchu – do doby
zvolenia nasledujúceho poslanca
– Jaroslav Linhart
2. členku školskej rady za obec –
Mgr. Eva Svoradová
3. člena komisie verejného záujmu – Mgr. Švihlová
Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného
dňa 13.5.2016
A/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
za I.Q 2016 ovce a ZŠ s MŠ
2. Informácie kultúrnej komisie,
sociálno-zdravotnej
komisie,
komisie životného prostredia,
stavebnej a ekonomickej komisie.
3. Informácie starostu obce o
činnosti
4. Interpelácie poslancov
5. Podnety občanov
B/ Schvaľuje:
1. VZN č. 2/2016 Územný plán
obce, zmena a doplnok č. 2
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2. VZN č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
3. Zakúpenie kníh „Novohrad z
neba“.
4. Registratúrny poriadok obce
C/ Nesúhlasí:
1. S umiestnením prenosnej
garáže pred domom Petra Rajpricha na obecnom pozemku , na
ulici Športovej.
D/ žiada:
1. P. Hrutkovú o doplnenie
žiadosti o nákres, kde má byt
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to parkovacie miesto na ulici nety občanov
Školskej, s udaním m2.
B/ Schvaľuje:
U z n e s e n i a z 4. riadneho zasadnutia OZ v Haliči, konaného 1. VZN č. 2/2016, ktorým sa updňa 8.7.2016
ravuje Územný pán obce Halič
2. poslanecký návrh na rozšírenie
A/ Berie na vedomie:
a sfunkčnenie komisie obchodu,
dopravy a cestovného ruchu
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. sľub novozvoleného poslanca C/ Doporučuje:
p. Žigo
3. Informácie z komisií – školskej, 1. starostovi obce, aby udelil posociálnej, športovej, dopravnej kutu p. Rajprichovi za umiestnea životného prostredia
nie prenosnej garáže bez súhlasu
4. správu o činnosti TJ Slovan OZ a zároveň doporučuje jej
Halič
odstránenie z verejného pries5. informácie starostu
transtva.
6. interpelácie poslancov a pod-

Turistický pobyt v letnom tábore
Obec Halič a Klub slovenských
turistov Sokol už po tretí raz zorganizovali letný turistický tábor
pre deti z Haliče, ako aj blízkeho okolia. Pobyt sa uskutočnil
v peknom prírodnom prostredí
rekreačného zariadenia Koprovnica neďaleko obce Dolné
Strháre .
V pondelok 11.7.2016 sa deti
rozlúčili so svojimi rodičmi ,
nastúpili do obecného autobusu a sám pán starosta, ktorý
autobus viedol ich dopravil na
miesto pobytu. Po ubytovaní a
vzájomnom zoznámení, naše
prvé kroky viedli na nenáročnú
túru k neďalekému banskému
tunelu, ktorý kedysi slúžil
baníkom, dnes už zavretej
Bane Dolina. Od miestnych
obyvateľov sme sa dozvedeli,
že vodný tunel s dĺžkou asi
1 km odvádza vodu z potoka
Stará rieka na druhú stranu

pohoria. Ten potom na druhej
strane tečie až do obce Pôtor.
Toto opatrenie bolo urobené
vzhľadom na poddolovanie
celej oblasti pri banskej
činnosti a tým i eliminovanie
prevalenia veľkej vody do
podzemia. Z náučnej vychádzky sme sa vrátili späť do hotela
Róza, kde nás už čakal stále
usmievavý personál na čele s
pani kuchárkou, ktorá sa po
celý týždeň snažila, aby deti
neodchádzali od stola hladné
a chutilo im. Strava bola priam domáca ako od mamičky.
Po dobrej večeri deťom dobre padlo ešte si zašportovať
a pri hrách, ktoré organizovali
vedúci lepšie spoznať svojich
nových priateľov.
Na druhý deň nás čakal turistický pochod na vrch Lysec.
Autobusom sme sa dopravili do
obce Príboj a odtiaľ naše kroky

smerovali lesnými cestičkami
a lúkami ďalej. Objavovali
sme krásy prírody a zaujímavý
prírodné pohľady. S menšími
občerstvovacími prestávkami,
sme došli až do osady Imrov
kopec a pokračovali vo veľkom
teple neznámym prostredím
ďalej. Deti trpezlivo kráčali,
dospelí ich povzbudzovali. No
na vrchol našej cesty pre zlé
značenie sme nevystúpili. Trochu sklamaní a unavení sme
sa vracali po tej istej ceste
späť. Od smädu nás „zachránili“ dobrí ľudia na Imrovom kopci a doplnili nám zásoby vody.
Čo to sme sa podozvedali o
miestnej lokalite. Touto dlhou
túrou si mnohé deti, hlavne tie
staršie overili svoju kondíciu,
trpezlivosť i to, že občas je
potrebné pre turistické zážitky
prekonať aj sám seba. Nakoniec viacerí sme zistili, že

				

ešte sme mali dostatok energie vrátiť sa späť k autobusu,
porozprávať sa čo sme cestou
zažili a spoločne si zaspievať.
Streda bola
oddychovým
dňom v tábore. Organizačný
tím vedúcich pripravil športové
popoludnie. Súťažilo sa v
družstvách a deti si mohli
zmerať sily v prekážkovom
behu a behu jednotlivcov na
čas, v hode brvnom, v skoku
z miesta a poslednou disciplínou bol hod na cieľ. Každá
skupinka bola vyhodnotená aj
po jednotlivých stanovištiach
a deti boli ocenené. No oveľa
zaujímavejším bolo učenie sa
orientácie a svetových strán
podľa buzoly, ktoré mala na
starosti vedúca Martuška. Tá
potom spolu s ujom Peťom
pripravila pre nich krátky
orientačný beh s hľadaním indícii.
Vo štvrtok sme sa prebudili do
upršaného počasia a plány
ktoré sme mali na tento deň
bolo treba zmeniť. Dopoludnie sme strávili spoločenskými
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hrami v jedálni. Každá izba si
mala pripraviť krátky program,
čím zabaví ostatných. A tak
sa spievalo, kúzlilo, rozprávali
vtipy a hrali rôzne scénky. S
gitarovým doprovodom uja
Mariana sme „oprášili“ detské
aj ľudové pesničky a ani sme
si nevšimli, že prestalo pršať.
Popoludní mohli deti voľne
tráviť čas športovými aktivitami na lúke pred hotelom.
Poniektorí sme však čakali
kým sa trochu vysuší les, aby
sme sa mohli ísť pozrieť k 400
ročnému dubu. Po zistení trasy sme sa menšia skupinka
vybrala hľadať tento vzácny
strom. Lesnou cestičkou sme
prišli ku krrmelcom pre zvieratá. Podľa indície, ktorou boli
drevené striešky na strome
sme sa snažili objaviť dub. Po
chvíľke bádania sa nám to aj
podarilo a v strede lesa sa týčil
mohutný strom na ktorom visí
tabuľka, že je to kultúrna pamiatka. Drevené striešky chránia
určité časti stromu, pred vetrom a dažďom. S úctou sme

          7

si dub prezreli zo všetkých
strán a objatím rúk okolo neho
približne zmerali jeho obvod.
Tým sme načerpali aj pozitívnu energiu. Bol to nevšedný
zážitok nielen pre deti ako aj
nás dospelých.
Posledný deň pobytu
nás už vítalo ranné slniečko a
my sme sa po raňajkách vybrali
ešte na krátku, rozlúčkovú túru
s blízkym okolím. Cestou deti
pozorovali s tetou Martuškou,
ktorá sa dobre vyzná v prírode,
zaujímavé rastlinky a stromy.
S prekvapením toto zaujímalo
aj chlapcov. Po dobrom, poslednom obede, rozlúčením sa
so všetkými zamestnancami
hotela, ktorí nám spríjemňovali
pobyt naša cesta viedla na hrad
Modrý Kameň, ktorý sa týči nad
rovnomenným mestečkom. Tu
sa nachádza Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, ktoré
je špecializované múzeum s
celoslovenskou pôsobnosťou
zameranou na dokumentáciu
dejín a súčasnosti bábkového
divadla, dejiny a vývoj detskej
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hračky ako aj dejiny regiónu, v
ktorom sa múzeum nachádza.
Prehliadka to bola veľmi zaujímavá. Aj my dospelí sme objavili niektoré hračky nášho detstva. Od sprievodkyne sme sa
dozvedeli , že hrad vlastnil rod
Balašovcov viac než 600 rokov.
Putovanie historickými objektmi hradu končilo v priestoroch
s názvom „ Dotkni sa stredoveku“. Je to interaktívna výstava
z doby 13.storočia,kde sme
sa mohli dotknúť predmetov, ktoré v tej dobe používala
šľachta, služobníctvo ako aj
vojsko na hrade.. Vyskúšať si

písanie pierkom namáčaným
do kalamára, odfotiť sa v brnení či pri voskovej figuríne.
Sladkou, záverečnou
bodkou nášho turistického táborovania bolo posedenie pri
zmrzline. Veríme, že si deti
počas roka spomenú na tábor, spoločné zážitky ako aj
vedúcich: uja Paľka, Marianka, Peťa, Zorku, Martušku
a Máriu –Babušku, ktorí sa
celý týždeň snažili, aby deťom
nič nechýbalo, získali nové
nevšedné zážitky, naučili sa
nové hry. Poďakovanie patrí
Obecnému úradu v Haliči a

turistickému spolku Sokol,
že majú chuť zorganizovať a
urobiť niečo vo svojom voľnom
čase pre deti.
Už teraz sa tešíme
na budúce leto, stretnutie so
známymi aj novými tvárami v
ďalšom turistickom putovaní
po Slovensku. Za všetkých
zúčastnených
napísala
a
ďakuje:
Zlatica Sulačeková
– vedúca v tábore

Ako sme spolu deň detí oslávili.
Ako malá som sa vždy tešila na
oslavu dňa detí. Vždy som sa cítila akosi inak, dôležitejšie. Všetky
moje vrtochy o tom, že chcem byť
už veľká dospeláčka som hodila
kamsi za hlavu a tešila som sa,
že sa moja detská dušička môže
vyblázniť. Užívala som si deň,
kedy som mohla byť hrdá na to,
že som dieťaťom. Preto som sa
veľmi potešila, keď som dostala
ponuku spoluorganizátora oslavy
dňa detí.
Bola som rada, že aj ja môžem
prispieť k tomu, aby bol tento dlho
vytúžený deň D taký, akým si ho
každé dieťa predstavuje. Pustila
som sa teda s elánom do toho. Za
pomoci p. Renaty Padúchovej a
pod vedením p.u. Katky Gálovej a
Aničky Lukáčovej sme si pre deti
pripravili divadelné prevedenie
rozprávky SOĽ NAD ZLATO. Rozprávka ,však nebola obyčajnou
,pekný príbeh bol doplnený tancom, spevom a hrou na klavír detí
zo ZUŠ Lučenec Opatová-Halič.

Nezabudli sme ani na ich
maškrtné brušká. Ženy z denného
centra napiekli kopu chutných
maškŕt a aby toho všetkého nebolo málo, pre šikovné cukrárky
sme si pripravili súťaž o najlepší
Haličský Matrtáň. Do súťaže sa
zahlásilo až dvanásť súťažiacich
s pekne vyzerajúcimi a o to viac
chutnými koláčmi. Preto bolo
,pre porotu, veľmi ťažké vybrať

tri najlepšie. Na koniec, sa však
zhodla a traja najlepší cukrári,
boli ocenení peknými cenami.
Keď sa deti posilnili matrtáňmi
a pizzou, ktorú nám sponzorsky
venoval p. Jozef Pročko, vydali
sa na lesnú cestičku. Na nej sa
deti stretli s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Na začiatku, ich
privítala zlá striga, pri ktorej museli deti nazbierať prísady do elixíru

                   
spánku. Neskôr ich pri namyslenej Marfe čakala úloha šperkárov.
Cestičku deťom skrížili aj zbojníci, zlomyseľný Martinko Klingáčik
a na cestičke nechýbali ani zlá
kráľovná, čert a vodník. Deťom
za každú splnenú úlohu,dali bytosti žetóniky,za ktoré si u kráľa
na trhovisku mohli vybrať pekné
ceny.
Deti si v tento deň mohli vyskúšať
aj to, aké je sedieť v ozajstnom
policajnom aute. Taktiež si mohli
pozrieť aj ukážku výcviku psíkov,
ktorú im pripravila p. uč. Janka
Chovanová s jej spoločníčkou
Šarlotkou - fenkou nemeckého
ovčiaka. Pripravili sme si pre deti
aj hudobný a umelecký workshop
,v ktorých deti mohli popustiť
uzdu svojej fantázii. Vyblázniť sa
mohli aj v súťaží SKÁKANIE VO

KULTÚRA

VRECI a naše šikovné dievčatá
im tváričky pomaľovali rôznymi
obrázkami.
Do Haliče nás prišla navštíviť
aj Šaška Baška so skákacím hradom a jej veselými hádankami a
pesničkami. Pre deti bola pripravená aj súťaž LETÁKY, ktoré
boli zhodené z lietadla.Kvôli vetru
však nabrali iný smer, akým sa
mali uberať a tak táto súťaž nedopadla podľa našich predstáv, ale
to však neprekazilo zábavu, tá
pokračovala
minidiskotékou
a animačnými tancami s DJom
Danom.
Celý deň bol plný smiechu a
pozitívnej energie. Počasie sa
vydarilo a ja dúfam ,že detičky
odchádzali od nás s dobrým pocitom.

          9

Deň ako
každý iný
Sobota, podvečer. Deň a čas,
kedy už môžeme oddychovať
a tešiť sa na ďalší voľný deň.
Pre nás starších deň ako iný.
No sobota, 16.apríla, nebola
pre nás v Haliči taká.
V tento deň si speváckotanečná skupina Haličan pripomínala 10.výročie svojho
vzniku.
Tešila som sa na večer a bola
som plná očakávania o to viac,
že som v oblasti kultúry pracovala dlhšie obdobie.
Haličan mi ho naplnil. V ich
vystúpení bolo cítiť radosť a
lásku k tomu čo robia. Tá sa
preniesla i na nás prítomných.
Dnes počuť ľudovú pieseň len
zriedka a ja som si zopakovala
tie, ktoré sme kedysi spievali v
škole či v speváckom súbore.
Čas nám príjemne plynul a po
takmer trojhodinovom programe sme odchádzali domov
duchovne bohatší, s krásnym pocitom a presvedčením,
že kto to nepozná a nezažil,
prišiel o veľa. Ten pocit
krásy, spolupatričnosti národa, hrdosti na to, čo nám tu
naši predkovia zanechali je
potrebné šíriť ďalej.
Vďaka
patrí
všetkým
účinkujúcim,
celému
pomocnému štábu ako i nášmu
obecnému úradu. Nech Vám
ten elán, zdravie a radosť zo
života dlho, dlho vydrží.
Ďakujem za seba a verím, že i
za nemálo ostatných občanov.
L. Linhartová
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Detský folklórny festival ľudovej hudby
Čo je najkrajšie na Slovensku?
No predsa dievčatá!
A v čom sú najkrajšie?
No predsa v slovenskom kroji!
Slovensko je hrdé na svoj bohatý folklór
a zvykoslovie. Každá oblasť, mesto
alebo obec má svoj vlastný charakter a
svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne,
architektúru, zvyky, tradície, tance,
nárečie, ale aj rozprávky, pranostiky,
porekadla, atď.
Veľa tvorov v živočíšnej ríši vydáva
nádherné zvuky, ale len človek tvorí hudbu. V ľudovej piesni sú zachytené všetky
pocity a ich interpret ich šíri ďalej. Okrem
toho ľudové piesne sú spravidla jednoduché, ľahko sa pamätajú a samotný
spev, pokiaľ niekto rád spieva, je dobrým
spôsobom relaxu, príjemným spôsobom
zábavy a oddychu.
Folklórne zvyky jednotlivých regiónov
sa prezentujú na folklórnych festivaloch
na viacerých miestach Slovenska. Novohradské osvetové stredisko Lučenec
usporadúva každé dva roky Detský festival ľudovej hudby - regionálnu súťažnú
prehliadku detských ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a
inštrumentalistov . Poslaním podujatia je
podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti
v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať
výsledky svojej práce na verejnosti a
konfrontovať ich s výsledkami iných.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je
vyhľadávanie nových muzikantských a
speváckych talentov a v neposlednom
rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.
Dňa 20. apríla 2016 sa v Kultúrnom
dome v Haliči konala súťažná postupová prehliadka v hudobnom folklóre
detí – sólistov spevákov, sólistov
inštrumentalistov, speváckych skupín a
ľudových hudieb. Súťaže sa zúčastnilo
75 detí z okresu Poltár a Lučenec.
Našu školu reprezentovala v sólovom speve Viktória Valičeková, ktorá
sa umiestnila v bronzovom pásme, Alexandra Oláhová sa súťaže zo zdravotných dôvodov nezúčastnila a spevokol
Srdiečko v zložení - Nina Sláviková, Viktória Valičeková, Eva Kučerová , Klaudia
Mišová a Eva Baranová, ktorý získal
strieborné pásmo.
Porota - predsedníčkou poroty bola
Mgr. Stanislava Zvarová z Gemerskomalohontského osvetového strediska v
Rimavskej Sobote, Ing. Lenka Sihelská
a Pavol Chlebničan, Dis. art.
Na krajskú prehliadku, ktorá sa bude

konať dňa 6. mája 2016 postúpili sólisti
speváci:
Bianka Molnárová zo ZŠ Farská Lúka
Fiľakovo,
Adrian Rendek zo ZŠ M.R.Štefánika v
Lučenci,
Peter Mužík z Málinca sólista
inštrumentalista,
Spevácka skupina detského folklórneho
súboru Jánošík z Fiľakova,
Žiacka ľudová hudba „Lúčina“ z Poltára.
Dvaja sólisti speváci postúpili aj na krajskú súťaž v speve ľudových piesní detí
„Hronsecká Lipová Ratolesť“, ktorú organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. Súťaž sa bude
konať dňa 28. mája 2016 v Hronseku.
Všetkým
súťažiacim
srdečne
blahoželáme a držíme im palce na krajských prehliadkach.
Ďakujeme rodičom, učiteľom a vedúcim za prípravu detí a prajeme im veľa
chuti a energie do ďalších rokov.
Vzťah k ľudovým piesňam nemožno
deťom vnucovať. Ale možno by sa mali
zamyslieť nad tým, že tradičné ľudové
piesne tvoria dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva a poznať toto dedičstvo
patrí k nášmu národnému sebavedomiu,
podobne ako poznať našu históriu či
krásy slovenskej krajiny.
Aj prostredníctvom ľudových
piesní sa identifikujeme ako
Slováci.

    

    KULTÚRA

Beseda s PaeDR. Jolanou Janičkárovou

Pretože nám nie je dožičené dlho nia v Európe a trpké skúsenosti
žiť, zanechajme po sebe niečo emigrantov na americkom kontiako svedectvo, že sme žili.
nente.
Týmito
slovami
sa
nám prihovorila 21.04.2016
pani spisovateľka z družobnej
Nižnej
Kamenice
PaedDr.
Jolana
Janičkárová,
ktorá
žiakom predstavila svoju knihu
OSUDY SLANSKÝCH
FORGÁČOVCOV A WALDBOTTOVCOV- publikáciu o
šľachtickom rode s 800 ročnou
históriou.
Táto kniha sleduje líniu slanských Forgáčovcov od HuntPoznanovcov cez gýmešských,
haličských
a
sečianskych
Forgáčovcov a prostredníctvom
poslednej slanskej príslušníčky
tohto rodu, grófky Alžbety
Forgáčovej-Waldbottovej,
aj
osudy jej štyroch detí, ich detstvo chránené pevnými múrmi
ich kaštieľov a spoločenským
postavením rodiny, ich zápas o
prežitie počas vojnového besne-

Na zvedavé otázky
žiakov ochotne odpovedala a
rozšírila naše poznatky o rode
Forgáčovcov. Naša vďaka patrí
pani spisovateľke za cenné informácie a tiež Inž. Jánovi Hikkerovi za zorganizovanie besedy.

Stavanie mája a
majáles 30.4.2016

        11

Tento rok sa stavanie
mája spojilo s majálesom, ktoré
každoročne organizuje Haličské
občianske združenie.
Máj postavili chlapi za spevu žien
z denného centra pre seniorov a
sprievodu heligóniek.
Tento slnečný sviatočný deň
si užili najviac naši najmenší
– škôlkári v krojoch a deti zo
základnej školy, ktoré pod vedením Mgr. Anky Lukáčovej
vystúpili s
folklórnym pásmom. Prestavili sa so sviežimi
tančekmi,
rozkazovačkami,
jarnými
ľudovými
zvykmi,
pesničkami.
Spevácky súbor Ozvena z
Lučenca si pripravil pesničky s
májovou tematikou. Vystúpenie folklórno-speváckej skupiny
Haličan bolo skvelé ako vždy a
starostlivo nacvičené. Program
ukončili speváčky z denného
centra pod vedením Božky Hikkerovej.
O pohostenie sa postaral obecný
úrad, denné centrum a Zbrojnica
s.r o za čo im srdečne ďakujeme.
Renata Padúchová
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Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
Berky Ernest, Berky Ernest, Berkyová Anita, Kurek Jakub, Martinka Jozef, Mihály Marek, Potočná Veronika, Potočný Juraj, Zubová Nikoleta
Odhlásení:
Fekiačová Michaela, Hanesová Silvia, Hrváthová Etera, Kminiaková Miroslava, Mojžiš Boris, Mojžiš
Tomáš, Štulrajter Tomáš
Narodili sa:
Viktória Vinarčíková, Andrej Habarčuk, Nikolas Pathó, Bibiana Kotmanová, Katarína Pavlíková, Dominika Dorková
Umreli:
Vlasta Kmeťová, Tibor Hochholzer, Pavel Katreniak, Emil Zdechovan, Anna Vojtasovicsová, Marian Žigo,
Zdeněk Rusman
Uzavreli manželstvo:
Lýdia Malatincová a Marian Pathó
Marianna Karkošková a Ondřej Novotný
Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 30.7.2016 je 1632

Výlet do Sv. Antona
Dňa 16. júna sa žiaci prvého a
druhého ročníka, pod vedením
p uč. Chovanovej, Fajčíkovej a
Tóčikovej, zúčastnili výletu do
Sv. Antona pri Banskej Štiavnici.
Po absolvovaní zaujímavej
prehliadky kaštieľa sa žiakov
ujal milý pán lesník, ktorý
ich sprevádzal počas celého
dopoludnia. Spolu s ním sa
postupne zapojili do mnohých
aktivít pripravených v rámci Dní
Sv. Huberta. Vyrobili si vtáčiu
búdku, poznávali zvuky zvierat, sledovali výcvik dravých
vtákov, poznávali liečivé rastliny i lesné zvieratká, dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o
poľovníckych psoch, ktoré si

mohli aj pohladkať.
Prváci sa prejavili ako
veľmi odvážni, keď sa
zapojili do atrakcií s
dravými vtákmi, ktorým
poslúžila malá Danielka
ako „návnada“ a Marek
s Beatkou ako „profesionálni
krotitelia“.
Výletu sa zúčastnili aj
rodičia prvákov, ktorým
ďakujeme za pomoc s
dozorom v areáli aj v
autobuse.
Mgr. A. Tóčiková
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ DÚHA
V školskom klube detí, to každý
vie, všetci sa stretneme, keď
nám skončí školské vyučovanie.
V ŠKD sa veru nenudíme a
svoje vedomosti načerpané v
školských laviciach si hravou formou rozšírime. Maľujeme, kreslíme, súťažíme i osemsmerovky,
tajničky vylúštime. Každé ročné
obdobie má pre nás svoje čaro,
vyrábame výrobky z rôznych
materiálov. Pracovnými listami
svoje hlávky potrápime a do školy
sa pripravíme. Nikto z nás veru
nelení a všetky pripravené úlohy
v ŠKD statočne splní.
Pondelky nás čaká “Spoločensko
- vedná oblasť výchovy”, každý
z nás sa do rozhovorov k danej
téme zapojí. Utorky už každý
čaká, pesnička, tanec, scénka, v
“Esteticko - výchovnej oblasti”
nás láka. Neposedné stredy sú
veru nezbedy. Nikto z nás nelení,
súťažami, športovými hrami,
zdravý pohyb ocení. Štvrtky v
“Pracovno - technickej oblasti výchovy”, ako to už chodí,
vyrábame výrobky z rôznych
materiálov a ozdobíme nimi oddelenia ŠKD i chodby našej školy.
Piatky sa vždy dozvieme, ako si
prírodu okolo nás, chrániť musíme. “Prírodovedno - enviromentálna oblasť výchovy” nás
tiež láka, pretože chrániť si svoju
prírodu nie je vec ľahká.
V školskom klube detí nikto
nepozná nudu, super zážitky
prežijeme spolu. A preto celým
rôčkom prejdeme a všetko vám
hneď povieme.
V septembri sme nových
prváčikov do rádu v ŠKD pasovali a svojím podpisom nám svoj

sľub podpísali. Po sľube, ako je
nám všetkým známe , nasleduje
jesenné vyrábanie. Jeseň pani bohatá, vyfarbila i naše oddelenia do
zlata. Listy sme si nalepili, zvieratká z nich vyrobili. Aj šarkany
prileteli, naše vlasy rozfúkali.
Pristáli nám na chodbe, okrášlili
školu i celé ŠKD. Ježkovia či
sovičky, zdobili steny školičky.
Október je mesiac úcty k
starším, veru sme vedeli čo je za
tým. Našich starých rodičov sme
si uctili, krásne darčeky pre nich
vyrobili i kultúrny program pripravili.
V novembri sa z nás strašidielka
stali a zo strašidelnej párty sme
super zážitky mali. Šantili sme,
smiali sme sa, súťažili a super sa
pri tom zabavili. Po zotmení sme
sa na cintoríne za všetky dušičky
pomodlili a sviečky zapálili.
Decembrová zimička, pošteklila
nám líčka. Na boby, sánky či taniere sem posadali, dole kopcom
sa púšťali. Potom v teple našej
triedy, zimné výrobky sme vyrobili, celú chodbu, triedu i školu
vyzdobili a na vianočné sviatky sa
pripravili.

6.december je ten čas, keď k
nám chodí Mikuláš. Na “Podzámockom námestí” sme ho
privítali, pesničky mu zaspievali
i básničky zarecitovali a spolu s
nim si zatancovali. Anjelik nám
zatlieskal a čert nikoho do vreca
nezobral. Vianočný čas, hrial
srdiečka v nás. Vianočný program
sme pripravili a koledami Ježiška
privítali.
Január či február to bol veru
bál, veľmi sme sa tešili na náš
karneval. Zajačiky, mačičky,
princezné či opičky? Všetko sa
to zišlo zas, na karnevale v ŠKD,
veru tak.
Marec to je mesiac kníh,
nezaháľal veru nik. Veľa kníh sme
prečítali a potom svoje postrehy
a krásne príbehy, kamarátom rozprávali. Jarné slnko sme nimi
privítali a do jarných šiat ŠKD
poobliekali.
Aprílová “Talentmánia” je
super vec, to každý vie, veď
môže ukázať čo v ňom je. Na
kolobežkách sme triky predviedli,
všetci z toho skoro “odpadli”. I
tančeky nacvičili a spolužiakov
nimi potešili. Aj pokusy z
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prírodovedy sme si pripravili,
veru sa nám všetky vydarili.
Krásne chvíle sme spolu strávili a
parádne sa bavili.
Máj je sviatkom všetkých
mamičiek.
I
očká
našich
mamičiek, nezostali bez slzičiek.
Básničkami, tancami, pesničkami
sme obdarovali všetky naše milé
mamy.
Kolobežkáda to bola veľká

sa na zámku a spoznali vynovenú
rozprávku. Krásne prostredie
pred zámkom nás očarilo i jeho
nádvorie naše očakávania splnilo.
Potom pekne pomaličky, putovali
sme popri ďalších kultúrnych
pamiatkách rovno do školičky.
Posledný jún bol ten čas, keď
sa nám bolo treba lúčiť zas. So
štvrtákmi sme sa rozlúčili a s láskou na druhý stupeň vyprevadili.
V neposlednom rade povedať
chceme, že za všetky dobroty,
paráda. Na kolobežky sme sa post- ktoré ste nám pripravovali počas
avili a svoju šikovnosť odhalili. našich akcii v ŠKD, vám milí
Vo dvojiciach, v slalome i v rodičia veľmi pekne ďakujeme.
rovnováhe sme súťažili a krásne
športové chvíle spolu zažili.
Tak a teraz už o nás všetko vie1.jún má deti rád, je náš veľký te a viac sa určite dozviete, keď
kamarát. Súťažili, smiali sme sa a si naše fotoalbumy z jednotlivých
šantili, za našu šikovnosť diplom akcii v ŠKD na stránke ZŠ s MŠ
i sladkosť dostali. Na prechádz- Halič pozriete.
ke v obci tiež boli sme, krásnou
históriou prešli sme. Zastavili sme
Mgr. Anna Lukáčová

Exkurzia do Bojníc
V máji naša škola poskytla priestor žiakom ZŠ rozšíriť si
poznatky z dejepisu. Zorganizovali
sme exkurziu do Bojníc. Zúčastnili
sa jej žiaci prvého aj druhého
stupňa ZŠ. V múzeu praveku,
ktoré bolo našou prvou zastávkou, nás sprevádzala historička a
poskytla nám odborný, rozsiahly
výklad o živote v dobe kamennej. Výklad sa realizoval priamo v
prírode, v pravekej jaskyni. Pracovné hravé dielne zážitok detí
rozšírili ich priamou účasťou na
kvíze a tvorbe pravekého človeka.
Zrkadlová sieň bola zábavnou časťou programu, kde sa
deti zabavili pri prechode cez
zrkadlové bludisko. Dinopark

nám poskytol priestor na
precvičenie detskej pohyblivosti a rovnováhy pri prechode rebríkom na lanovej
konštrukcii. Zážitky aj získané
vedomosti, ktoré doplnili a
rozšírili poznatky detí, splnili
podstatu exkurzie.
Mgr. Erika Rajprichová
Mgr. Ľuboslav Galád
Mgr. Monika Gáborová
PhDr. Ľubica Marková
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OČAP – noc v stane

Letná časť Dní ochrany človeka a prírody (OČAP) býva obvykle spojená s výletom do okolia
Haliče. My sme si naše teoretické vedomosti o prežití v prírode chceli overiť aj prakticky. Spolu
s p.uč. Galádom a p.uč. Hruškovou sme sa dohodli, že strávime jednu noc pod stanom. Kto si
zohnal spacák, karimatku, dohodol miesto v stane a kto sa nebál noci v prírode bol náš človek.
Miesto na táborenie bolo vybrané dobre – stromy mali poskytnúť tieň, studnička pitnú vodu, potok
osvieženie a les palivo pre oheň. Už počas presunu na toto miesto sme sa učili poznávať stromy a
plodiny na poliach a odhadovať vzdialenosť v teréne. Po príchode do táboriska nám dobre padlo
osvieženie v Tuhárskom potoku. Začali sme upratovaním odpadkov po predchádzajúcich neporiadnikoch, zbieraním suchého dreva na oheň a stavaním stanov. Tie na miesto táborenia priviezla
p. uč. Bošková autom. Presvedčili sme sa, že postaviť stan nie je vždy také jednoduché a ešte
ťažšie je to vtedy, keď ste si zabudli doma tyčky. Nakoniec však každý mohol povedať, že má kde
v noci spať. Ako prichádzala noc, čoraz bližšie sme sa ťahali k ohňu. Nočný program sme začali
nočnou hrou a končili pozorovaním hviezdnej oblohy. Oheň bolo potrebné udržať celú noc a tak
sme rozdelili služby. Ráno k nám prišli aj zvyšní spolužiaci a spolu sme sa naraňajkovali. Pred
spiatočnou horúcou cestou sme sa ešte osviežili v potoku. Na príjemne strávený čas budeme
ešte dlho spomínať.
žiačky 6.A triedy

ŠKOLA V PRÍRODE

Od 6.6. do 10.6. 2016 bol ten
dlho očakávaný týždeň, keď sa
25 žiakov 3.a 4. roč. našej školy
zúčastnilo školy v prírode. Prípravy prebiehali pár dní vopred, ale
v pondelok, keď bol pristavený
autobus, to bola realita. Kufre, ruksaky, rozlúčka a už sme
uháňali smer Kremnica- Krahule. S napätím sme čakali, kedy
príde cieľ našej cesty a môžeme
vystúpiť. Konečne sme prekročili
hranice Tramptárie – najväčšieho
detského kráľovstva a tam nás už
netrpezlivo očakávali. Privítala
nás naša animátorka Chrumka,
ktorá nás sprevádzala celým
pobytom. Oboznámila nás so
všetkým, čo nás čaká a hneď sme
si pomenovali aj našu družinu.
Vybrali sme si meno Tramptárski piráti, urobili vlajku a mohli
začať súťažiť a zbierať tramptáre.

Program sme mali teda pestrý.
Po rozcvičke a raňajkách sme sa
potrápili s tvorením slov a viet a
potom nás už čakali kráľovské
remeslá – jazda na koni,
lukostreľba, šperkárstvo, športové
hry, divadlo, maľovanie.... Po
obede a oddychu nás čakala
každý deň túra do okolitej krásnej prírody. Prvý deň – rozhľadňa

a očarujúci výhľad na Kremnicu,
druhý deň -rozprávkový les s
výhľadom na Krahule, tretí deň –
stred Európy v neďalekých Kremnických Baniach. Štvrtý deň sme
už nikam nechodili, ale opekali
si dobroty. Večer sa o nás postaral kráľ s kráľovnou . Najprv sme
sa stali princami a princeznami a
prebehla kráľovská korunovácia s
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diskotékou. V Talentmánii každá
družina predviedla svoje umenie,
kde naša škola suverénne bodovala s programom Pirátky a Krídla,
pod vedením p. vychovávateľky
Aničky Lukáčovej. Posledný
večer už prišli slzičky, lebo nastala rozlúčka. Bol to krásne
strávený týždeň a vtedy sa ťažko

odchádza. Pobalili sme si kufre, tálnej oblasti, stmelil kolektív a
všetky nezabudnuteľné zážitky a poskytol nezabudnuteľné zážitky,
unavení, ale spokojní a šťastní možno na celý život.
sme sa vrátili do Haliče, kde nás
už netrpezlivo očakávali rodičia.
Mgr. Monika Gáborová,  
Pobytom v škole v prírode si deti
Mgr. Anna Lukáčová
upevnili svoje zdravie, získali
nové vedomosti z vlastivednej,
prírodovednej aj environmen-

Historický krúžok: v Haliči a (nielen) o Haliči
“História tým, že podáva správu
o minulosti, umožňuje ľuďom
posudzovať prítomnosť.”
Thomas Jefferson
V uplynulom školskom roku sa
stalo niečo, čo svedčí, že história,
a nielen tá haličská, baví aj
mladých.
Pri ZŠ s MŠ Halič sme založili
spolu s pánom Hikkerom historický krúžok Lokalpatriot.
Na tomto krúžku sme sa v
priebehu celého školského roka
stretávali so žiakmi z rôznych
ročníkov. Prvými žiakmi boli
predovšetkým žiaci pani učiteľky
J. Kováčikovej, no čoskoro sa pridali aj ďalší. Zloženie „osádky“
sa neustále vyvíjalo. Je pekné, že
medzi mladými ľuďmi sme našli
pár skalných nadšencov našej
histórie, niekedy priam rodinnej
– keďže ide aj o rodákov priamo

z Haliče. Nemožno nespomenúť,
že krúžok mal omnoho širší
záber, tak žiakmi, ako aj tematikou: zámok, kostol či futbal
v Haliči sa striedali s témami
okolitých obcí (Mašková, Strehová, Lentvora, Ábelová, Divín
atď.)a ich pozoruhodností, ale
aj zaujímavosťami z oblastí ako
zdravotníctvo, hasičské dejiny,
prírodné pamätihodnosti ale aj
osobnosti regiónu. Postupne si
žiaci vypočuli ale aj na obrázko-

vom materiáli obzreli všetko, čo
ich z histórie zaujímalo. Okrem
iného sme vyskúšali aj kreslenie
pierkom a tušom. Kresby dokazujú, že deti majú tak záujem, ako aj
výtvarný a pozorovateľský talent.
V rámci nášho krúžku prišli svoju
činnosť odprezentovať aj pani J.
Janičkárová, autorka knihy a skupina skúmajúca pranormálne javy
Ghost Evidence.
Krúžok sa konal každý štvrtok
v priestoroch ZŠ. Ak bude záu-

         HALIČSKÉ REMINISCENCIE                                   17

Aktuality

jem, krúžok môže pokračovať aj vedeniu školy a samotným
ďalší rok. Za ústretovosť chceme účastníkom krúžku-žiakom školy.
poďakovať
pani
učiteľkám,
V školskej jedálni v mesiacoch
predovšetkým pani učiteľke
Mgr. Danica Pružincová júl a august prebieha pomerne
Kováčikovej a Gálovej, taktiež
rozsiahla rekonštrukcia rozvodu
el. siete a prekládka vodovodného potrubia, nakoľko pôvodné
rozvody už boli v havarijnom
stave. Stavba s rozpočtovým
nákladom cca 6500 eur je plne
hradená z vlastných zdrojov a realizovaná sčasti dodávateľsky a
sčasti svojpomocne. Podľa slov
pána riaditeľa školy Mgr. Šimova
sa vďaka umu, dovednosti a
šikovnosti p. Veselku a p. Peťka
podarilo ušetriť nemalé finančné
Voda, zdroj života. Keď ju máme, Iniciatíva zo strany príslušných prostriedky, za čo im aj touto cesberieme ju ako samozrejmosť. Jej komisií, či záujmových krúžkov tou ďakujeme.
každodennú potrebu a nezbytnosť na jej úpravu, by nebola márna.
RR
si uvedomíme až vtedy, keď nám K napísaniu týchto niekoľkých
pochybí, v dnešnom ponímaní - riadkov ma podnietil článok z V mesiacoch august a septemnetečie.
decembrových obecných novín / ber bude prebiehať rekonštrukcia
Väčšina z nás by dnes na otázku dec. 2015, str. 13 /
kúrenia v Materskej škole.
odkiaľ máme vodu odpovedala, Dovoľte, aby som citovala Vzhľadom k tomu, že počet detí
že tečie z vodovodu. Vieme však slová autora: „Bolo by pekným presiahol existujúcu kapacitu,
ako to bolo predtým?
počinom, aby sa studnička Našich bolo potrebné rozšíriť počet tried
Okrem studní , ktoré sa nám po dedov a otcov obnovila pre z dvoch na tri. V snahe zabrániť
Haliči ešte zachovali a vďaka pokračovateľov“.
nedoplatkom na vykurovaní
investíciám
predchádzajúceho Veď potreba pitnej vody a vody je potrebné vykonať opatrevedenia obce boli zrenovované a vôbec sa nevytratí nikdy!
nia, aby prevádzka MŠ bola čo
predpokladám, že i funkčné.
najekonomickejšia.
V Haliči sme mali i studničky, priL. Linhartová
amo v okrajových častiach obce.
RR
Tieto
pravidelne
čistili
a
udržiavali. Hrnček pre pocestného, ktorý si potreboval uhasiť
smäd, bol samozrejmosť.
Jedna taká, ktorá sa nám zachovala dodnes je v dolnom konci obce,
medzi domami na Staničnej ulici.
Slúžila obyvateľom, pocestným i
robotníkom z drevoskladu, ktorý
sídlil v blízko nej.
Voda po hygienickej stránke
už určite nevyhovuje, no ako
historická pamiatka a názorná
pomôcka pre žiakov a žiačikov
iste.

Haličské studničky
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PEACE RUN

Mier, láska, pokoj, porozumenie...
sú mottom Mierového behu. Jeho
poslaním je prekonávať politické,
sociálne, kultúrne a náboženské
hranice medzi národmi a ľuďmi,
ako i hranice v nás samých. Je
inšpiráciou na hľadanie toho,
čo nás spája, čo v skutočnosti
vyjadruje slovo „mier“ a ako
ho môže každý z nás napĺňať v
bežnom živote. Túto snahu symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od
človeka k človeku, od srdca k srdcu. Medzinárodný tím bežcov ju
nesie a odovzdáva všetkým, ktorí
sa chcú pripojiť k týmto ideám.
Šírenie vzájomného porozumenia
a priateľstva je v dnešnej dobe
stále viac naliehavé.
Slovensko je tento rok súčasťou
celoeurópskej štafety, ktorá prebehne každou krajinou Európy
v priebehu siedmich mesiacov.
Na Slovensko beh zavítal 4. júna
z Maďarska a po piatich dňoch
pokračoval do Rakúska. Bolo pre
nás veľkou cťou, že sa aj naša
obec aktívne pripojila k naplneniu posolstva Mierového behu.

Pätnásť bežcov z celého sveta
pribehlo v sprievode lučeneckých
bežcov do našej dediny 5. júna
2016 , asi o pol jedenástej doobeda.
Po krátkom privítaní
predsedom športovej komisie pri
OcÚ, sa jednotliví bežci predstavovali vo svojom rodnom jazyku a občania hádali, odkiaľ
pochádzajú. Potom dali kolovať
horiacu pochodeň všetkým prítomným občanom, aby do nej
symbolicky vložili svoje priania.
Pripojili sa tak k mnohým významným osobnostiam a k miliónom ľudí na celom svete, ktorí
držali pochodeň od jej vzniku v

roku 1987. Po krátkej pesničke
s mierovým posolstvom, ktorú
bežci sami zaspievali, sa všetci
, ktorí sa zúčastnili na námestí,
spoločne odfotili. S prianím pokoja a všetkého dobrého občanom
našej obce vybehla štafeta v
sprievode niekoľkých občanov
Haliče na cestu do Veľkého
Krtíša.
Všetci, ktorí sme sa na
tejto akcii zúčastnili, veríme, že
priania, ktoré sme vyslovili držiac
pochodeň, sa nám splnia.
Mgr.Igor Kokavec
predseda športovej komisie

Rozpis zápasov muži 6.liga
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Činnosť KST Sokol Halič 2016
Turistický rok 2015 sme
uzavreli Vianočným pochodom
na Bralce. O tomto pochode
sme informovali vo vianočnom
vydaní Haličských zvestí.
Tak, ako každý rok, tak
aj koncom roka 2015 sme
si stanovili plán turistických
akcií na rok 2016, ktorý bol
tiež zverejnený aj na našej
vývesnej tabuli.
Turistický nový rok v našom
regióne začína novoročným
výstupom na Javor, ktorého sa
pravidelne zúčastňujú niektorí
naši členovia.
My však novú turistickú
sezónu začíname už tradične
odomykaním turistickej sezóny „jarným kľúčom“, tak ako
bolo tomu aj toho roku. Trasa
Jarného kľúča je u niekoľko
rokov rovnaká. Linkovým autobusom sa odvezieme do
Ľuboreče a odtiaľ popod tatárske pivnice na Lysec, Pražský
mlyn, Prahu, Lupoč do Haliče.
Predtým sa tento pochod konal
opačným smerom, teda končil
v Ľuboreči, následne autobusom do Haliče, tzn., že na
záver pochodu sme boli odkázaní na spoj. Situácia v autobusovej doprave je taká,
že ako je všeobecne známe,
bolo veľa spojov zrušených a
medzi nimi aj tie z Ľuboreče.
Našťastie však ranný spoj do
Ľuboreče jazdí, a preto sme
tento pochod otočili opačným
smerom. Toho roku sa aj
Jarný kľúč konal 19. marca.
Zúčastnilo sa ho 9 turistov, z

toho bohužiaľ z Haliče sme išli
len štyria. Tak ako som už uviedol, trasa medzi iným id do
Prahy a Lupoče. Turistická trasa pri príchode do Prahy vedie
aj cez poľnohospodársky podnik. Časť trasy vedie cez výbeh
býkov. Zatiaľ s týmto neboli
žiadne problémy, toho roku
však bolo vo výbehu oveľa viac
býkov ako býva obyčajne, preto nás majiteľ vystríhal, žeby
nebolo celkom bezpečné tadiaľ
prechádzať. Na základe tejto
informácie sme sa rozhodli, že
trasu smerom z Lysca zmeníme
a nepôjdeme cez Prahu. Rozhodli sme sa ísť cez Políchno,
a tak sme aj išli. Táto trasa bola
pre nás nová a samozrejme aj
dlhšia. Absolvovali sme ju bez
problémov, počasie nám vyšlo,
takže dojmy a zážitky boli vynikajúce. Ďalšia akcia, ktorú sme
si
naplánovali bol prechod
hrebeňom Poľany, ten sa konal

v dňoch 6.-8. mája. Pochodu
sme sa zúčastnili siedmi. Ak
rátame medzi Haličanov aj
nášho kamaráta horolezeckého
inštruktora Sveťa Lacka, tak
sme boli opäť štyria Haličania.
Trasa pochodu opäť nebola
zmenená. Do Hriňovej sme
prišli spojmi. V Hriňovej sme
potom pokračovali od Bujak
baru na Raticov vrch, popod
vodopád Bystré, k horskému
hotelu Poľana. Tam nás už
čakal náš dobrý kamarát Ferko
Belej- chatár, ktorý nám každý
rok poskytuje ubytovanie v
chatke. Ráno sme pokračovali
cez Prednú Poľanu, Zadnú
Poľanu, sedlo Jasenová, Vepor,
Hrb, na Chatu pod Hrbom. No
a tu sa trochu pristavím. Vlani
pre prechode Poľanou sa nám
horko-ťažko podarilo vybaviť
nocľah na Chate pod Hrbom.
Tohto roku som sa snažil opäť
na druhý nocľah využiť Chatu
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pod Hrbom. Samozrejme, že
sa mi to nepodarilo. Chatárka
nás odmietla s tým, že chatu má plne obsadenú. Malo
tam byť sústredenie jogínov,
pochopil som, uveril som,
lebo v minulosti sme práve v
tomto období spomínaných
jogínov tam stretli. Napokon
som zohnal nocľah na ranči
Čelienec, ktorý je od Chaty pod
Hrbom vzdialený asi 35 minút
chôdze. Aké nás však čakalo
prekvapenie po príchode na
Chatu pod Hrbom? Chata bola
úplne prázdna, po jogínoch
nebolo ani stopy. Odišli deň
predtým. Samozrejme, že sme
žiadali vysvetlenie. Pani chatárka sa na nás oborila, že:
„Čo si myslíme...“ ďalej nechcem citovať. Už dlhé roky s
touto chatou nemáme dobré
skúsenosti, preto sme sa rozhodli túto v budúcnosti túto
chatu ignorovať a na druhý
nocľah využívať ranč Čelienec.
Po príchode na tento ranč, kde
sú aj ubytovacie priestory, sme
boli naozaj veľmi príjemne
prekvapení. Čakala nás veľmi
dobrá a ústretová obsluha.
Ubytovacie zariadenie je nové.
Izby sú dobre vybavené. Ranč
patrí mladému, ale veľmi pracovitému majiteľovi, Peťovi
Fellnerovi so sestrou. Čo nás
veľmi príjemne prekvapilo,
ranč má aj wellness vybavenie – saunu, perličkový kúpeľ
aj bazén, ktoré nám poskytol
v cene ubytovania. Skúsenosti
z jednania majiteľa nás nútilo porovnať s jednaním pani
chatárky z Chaty pod Hrbom.
Aj vy ste zbadali ten rozdiel?
Na záver: cítili sme sa vynikajúco, strava bola výborná,
ceny prijateľné. Oddýchli sme
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si vynikajúco. Ďakujeme ti
Peťo, a tak ako sme sľúbili,
pri prechode hrebeňom Poľany
aj budúcnosti využijeme tvoje
služby prechod sme ukončili v
Ľubietovej a odtiaľ domov spojmi.
Ďalšou veľmi významnou akciou bola Haličská stovka a
Haličská dvadsaťpäťka. Toho
roku sa konal už dvadsiaty
ročník oboch podujatí, konali sa
v dňoch: Stovka 27.-28.5.2016

Základnou myšlienkou vzniku
dvadsaťpäťky bolo vrámci
stovky vytvoriť pochod pre
deti. Takže dvadsaťpäťka mal
byť pochod pre deti, ktoré
budú sprevádzať rodičia. Tak
sa zdá, že deti sa vytratili a ostali len rodičia. Teda dospelí,
ktorí sa ho zúčastňujú. Príčin,
prečo deti nie, je viac. Tie
hlavné všeobecne poznáme
a ďalším dôvodom je, že deti
pôjdu radšej obzerať motorky,

a Dvadsaťpäťka 28.5.2016.
Stokilometrové pochody v
rámci Slovenska z roka na rok
strácajú na atraktivite. Na Slovensku sú už asi iba štyri takéto
pochody. Vidíme to aj my a cítime to na účasti. Našej stovky
sa vo väčšine zúčastňujú už len
„skalní“, podľa ich vyjadrení
našu stovku hodnotia ako
najlepšiu z tých mála, ktoré
ešte na Slovensku máme. Iná
situácia je v druhom podujatí
– dvadsaťpäťke. Tam je vývoj
opačný. Z roka na rok je účasť
väčšia, alebo aspoň taká ako v
minulosti. Tohto roku sme mali
33 účastníkov, z toho dve deti.
A tu je problém dvadsaťpäťky.

ako sa unavovať šlapaním. Odkedy usporiadateľ Motorkárne
zmenil termín konania akcie a
presunul ju do termínu konania
Dvadsaťpäťky, teda tradične
sa koná v tomto termíne, a na
tento termín sú naviazané iné
akcie vrámci Slovenska.
Ďalšou vydarenou akciou bol
detský turistický tábor, ktorý sa
tohto roku konal už tretíkrát.
Podrobnosti sa dočítate v
článku, ktorý sa venuje táboru. Chcem len poznamenať,
že každý rok sa snažíme
deťom spestriť pobyt v tábore nejakou atrakciou. Vlani
to bol horolezec, ktorý deti
naučil viazať uzly a potom im

           
predviedol zlaňovanie, ktoré
si potom vyskúšali aj deti.
Tohto roku sa nám podarilo
zabezpečiť chovateľa koní,
ktorý deti poprevážal na dvoch
koňoch. Tábora sa zúčastnilo
24 detí. Ako som spomínal o
podrobnostiach sa nebudem
rozširovať. Musím však veľmi
pene poďakovať ženám, ktoré
nám s deťmi veľmi a profesionálnym spôsobom pomohli.
Ďakujem p. Zlatici Sulačekovej,
p. Marte Bobáľovej, učiteľkám
z Veľkého Krtíša, ďalej chcem veľmi pekne poďakovať
Márii Rapčanovej, našej tete
„Babuši“ a p. Zore Nagy-
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ovej, ktorá sa zúčastnila ako
zástupkyňa rodičov.
Spomenul som len niekoľko
akcií, o ktorých bolo treba podrobne informovať. Určite sme
sa zúčastnili aj iných akcií v
kalendári, podujatí na tento
rok máme ešte niekoľko zaujímavých akcií.
Preto mi dovoľte na záver
poďakovať všetkým, ktorým
záleží, aby oddiel fungoval tak ako má. Preto chcem
poďakovať v prvom rade Obecnému úradu v Haliči, ktorý sa
nám naozaj snaží pomôcť a
vychádzať nám v ústrety. Ďalej
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sa chcem poďakovať Igorovi
Kokavcovi, Marianovi Hikkerovi,
Peťovi Ondrisovi, Jánovi Výbochovi, ktorí sa spolu s Paľkom
Kurucom a partiou vzorne starajú o občerstvenie pre unavených turistov v nočnom
tábore počas Haličskej stovky.
Ďalej ďakujem všetkým našim
aktívnym členom aj nečlenom,
ktorí nám nezištne pomáhajú
pri našich akciách.
S pozdravom a turistike zdar a
nech nám to aj naďalej šlape.
Pavel Jonáš
predseda KST Sokol Halič

TJ Slovan Halič

Dňa 24.6.2016 sa vrámci projektu Zober loptu,nie drogy konal turnaj základných
škôl okresu Lučenec vo futbale na ihrisku v Haliči,ktorého organizátormi bola samotná
nadácia,TJ Slovan Halič a ZŠ s MŠ v Haliči.Víťazom turnaja sa stala ZŠ Lovinobaňa,druhé
a tretie miesto obsali ZŠ Halič 1 a ZŠ Halič.2.Na záver turnaja obdržali všetky zúčastnené
školy tričká s logom nadácie, lopty a boli vyhlásení a odmenení aj najlepší strelci ako aj
najlepší brankár turnaja cenami,ktoré venovala samotná nadácia.

V dňoch 10.7.2016 -15.7.2016 sa v našom aráli uskutočnil 3. ročník TANGO futbalový kemp, ktorého organizátormi boli ŠK Novohrad, TJ Slovan Halič a OU Halič. Na kempe sa zúčastnilo 80 mladých talentov, ktorí absolvovali dvojfázové tréningy pod vedením
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špičkových trénerov. Veľké poďakovanie patrí Marianovi Berkymu –hlavnému organizátorovi, OU v Haliči za pokosenie areálu a venovanie reklamných materiálov..., TJ Slovan
Halič za súčinnosť a spoluprácu, ako aj pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ v Haliči Mgr. Dušanovi
Šimovi za zapožičanie telocvične.

Dňa 23.7.2016 v skorých ranných hodinách zasiahla náš klub strašná tragédia. Pri dopravnej nehode nás opustil náš dlhoročný hráč Lukas Luki Segec vo veku 21 rokov. Ondrík, odpočívaj v pokoji, budeš nám strašne chýbať, nikdy na teba nezabudneme. Úprimnú sústrasť celej rodine.
Tibor Hochholczer
Predseda TJ Slovan Halič

MEMORIÁL JOZEFA
MOLNÁRA
30. júla 2016 TJ Slovan Halič zorganizovala už 9. ročník futbalového turnaja
- Memoriál Jozefa Molnára na ihrisku v
Haliči.
Konečné poradie mužstiev:
1. TJ Stará Halič			
2. TJ Hrnčiarska Ves
3. TJ Slovan Halič
4. TJ Sokol Panické Dravce
Vedenie TJ Slovan Halič ďakuje všetkým
sponzorom.
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