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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

Demokracia je systém, v ktorom je garantované, že nám nikto nebude
vládnuť lepšie, ako si zaslúžime.
George Bernard Shaw

Drahí bratia a sestry, milí priatelia
V rukách držíte Haličské zvesti   vydávané pri príležitosti haličského
„búčova“, slávností, ktoré Vaši predkovia spájali s krásnym tajomstvom viery
– sviatkom Nanebovzatia Panny Márie.
Dovoľte mi, aby som túto príležitosť
využil predovšetkým na poďakovanie
dobrému Pánu Bohu a našej nebeskej
Matke za požehnanie nášho spoločného
úsilia a rovnako i Vám, Haličanom bez
ohľadu na vierovyznanie, za všetky
Vaše obety a dary, ktorými ste podporili
rekonštrukciu haličského katolíckeho
kostola. Počas uplynulých siedmich
rokov prešiel kostol nákladnou generálnou rekonštrukciou.   A hoci sme sa
počas jej trvania nezaobišli bez komplikácií a finančných problémov, predsa
sme vždy cítili Božiu pomoc a ochranu
pri našej práci. Keď sme v roku 2003
začínali s obnovou interiéru, mali sme
našetrených 160 tisíc korún. Už vtedy
sme vedeli, že náklady na opravu kostola
nebudeme rátať v tisíckach, ale v miliónoch. Ale v dôvere v slová Pána Ježiša:
„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete,
klopte a otvoria vám!“/Mt7,7-8/, sme
sa pustili do práce. A tak sme prosili,
hľadali a klopali a dostali sme presne,
koľko sme práve potrebovali. Nakoniec
sme predsa len náklady na opravu rátali
v tisíckach, no nie korún, ale eur. Celkovo sme preinvestovali viac než 230 tisíc Eur. Rekonštrukciu interiéru sme
ukončili už dávnejšie. Tento rok sme sa
pustili do opravy strechy a fasády kostola. Tieto práce si vyžiadali náklady

vo výške 53.000,EUR. Na jej realizáciu sme dostali
dve cenové ponuky.
Výhodnejšia bola
ponuka
domácej
firmy
Kofemika.
Osobne som veľmi
rád, že práce prevádzala táto firma,
nakoľko
v
nej
pracujú
prevažne
ľudia z našej farnosti. Oprava kostola tak pomohla
udržať pracovné miesta. Je vždy dobré,
keď organizácie v obci spolupracujú,
pokiaľ ide o spoločné dobro. Financií
sme opäť nemali nazvyš. Na opravu strechy sme získali 21.000 EUR od americkej biskupskej konferencie. Z tejto
čiastky sme zakúpili krytinu a zaplatili
prvé faktúry. Veľká vďaka patrí i obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom pánom Rehanekom, ktorí nám vždy
vyšli v ústrety. V tomto roku sme na
opravu exteriéru od obce dostali 5.200,EUR. Túto pomoc si veľmi vážime,
hlavne s ohľadom na obmedzené obecné
rozpočty v čase finančnej krízy. Najväčšia
vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste
opravu kostola podporili, či už finančne
alebo modlitbou. V podomovej zbierke
sme vyzbierali 6.300 EUR. V mene katolíckych veriacich sa chcem poďakovať
i bratom evanjelikom a všetkým bez
ohľadu na vierovyznanie, ktorí taktiež
toto dielo podporili.   Z kostola, ako

peknej kultúrnej pamiatky, majú predsa
potešenie všetci občania i návštevníci
obce. Ešte raz sa chcem všetkým darcom poďakovať. Ako výraz našej vďaky
a slávnostné zavŕšenie tejto nákladnej
rekonštrukcie Vás všetkých pozývam
na slávnostnú svätú omšu 15. augusta
o 11.00 hodine a na večerný koncert
o 17.00 hodine. Zbor Schola Gregoriana
Pragensis je v prednese gregoriánskeho
chorálu svetovou špičkou. Na konte má
už množstvo albumov a vystúpenia takmer na všetkých kontinentoch. Za pomoc pri finančnom zabezpečení koncertu ďakujeme najmä firme IMET, ktorá je
vlastníkom Haličského zámku a starostovi obce. Ako ste si všimli pri zrátaní
zdrojov a nákladov za rekonštrukciu
exteriéru, nemáme uhradené všetky faktúry. Okrem koncertu sme si preto pre
Vás pripravili i farskú lotériu. Takáto
lotéria sa v zahraničí bežne organizuje
na zabezpečenie rôznych charitatívnych
potrieb. Žreb do farskej lotérie bude
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detí, keď spievali, recitovali,
či tancovali, veď to venovali
Sviatok matiek
svojim najdrahším, milovaným
sme v našej obci slávili 9. mája. mamičkám. Starší žiaci zaujali
Hodnotný kultúrny program prip- scénkami, spevom i jedinečným
ravili  žiaci základnej školy spolu tančekom.
s najmenšími z  
materskej školy.
Tí
najmenší
pozdravili svoje
mamičky a staré
mamičky hneď
po   prejave
starostu obce,
ktorého
slová
sa určite hlboko vryli do
S vďakou páter František
sŕdc
prítomsprávca farnosti Stará Halič
ných. Radosťou
žiarili tváričky

stáť 5 EUR a bude zároveň vstupenkou na koncert. Na výhercov, ktorých
vyžrebujeme po koncerte čakajú veľmi
hodnotné ceny, ako napríklad plynový
sporák, notebook či GPS navigácia. Cien
bude viac a vzhľadom na obmedzený
predaj žrebov je aj šanca na výhru veľmi
vysoká. Celý výťažok koncertu a lotérie
poputuje na dofinancovanie opravy kostola. Na záver mi dovoľte popriať Vám
krásne Haličské slávnosti. Nezabudnime
na ich duchovný základ a na to, že naozaj
máme byť Bohu za čo vďační. A hoci by
sa na prvý pohľad mohlo zdať, že kostol
slúži len tým, ktorí doňho chodia, nie je
to celkom tak. Keď Boh prostredníctvom
kňaza žehná, nežehná len ľudí v kostole,
ale žehná celú dedinu, všetkých ľudí,
s ktorými sa veriaci stretnú.

Denné centrum – klub dôchodcov bolo slávnostne otvorené dňa 20. mája 2010
Ožilo prianie mnohých z nás, tých skôr narodených
Vážení spoluobčania!
Detstvo – mladosť – staroba, sú
míľniky života, ktoré žije každý
z nás. Život je umenie vnútra.
Všetko bohatstvo sa nachádza
v srdci, z ktorého treba rozdávať.
Kiežby sme na   to využili každú
príležitosť, pretože touto cestou už
nikdy znova nepôjdeme. Nech je
život šťastnejší, krajší a lepší, aby
sa oplatilo stretávať a spoznávať
v sebe dobro, aby ľahšie bolo
dožiť jeseň života a aspoň na
chvíľu zastaviť neúprosný čas.
Práve preto sa naša obec rozhod-

la zriadiť denné centrum – klub
dôchodcov, kde   nám vytvorili
ideálne priestory s vkusným
a účelným zariadením, kúpeľňou,
v ktorej sa môže poskytnúť osobná hygiena tým, ktorí takúto pomoc potrebujú. Otváracia doba
je stanovená na tri dni v týždni v letnom období nasledovne:
Utorok: 17.00 – 20.00 hod.
Štvrtok: 17.00 – 20.00 hod.
Nedeľa: 16.00 – 21.00 hod.
Činnosť sa sľubne rozbieha,
uskutočnila sa prednáška - Pomoc
a podpora zdravotne postihnutým

občanom a seniorom, príspevky
na kompenzáciu ŤZP, Monitoring zdravia a zájazd na termálne
kúpalisko Podhájska. Čo zaželať
nám, seniorom našej obce?
Predovšetkým – životný elán,
optimizmus, vytrvalosť a veselú
myseľ, a to všetko podopreté
dobrým zdravím. Milí priatelia, vydolujme v sebe všetko, čo
ešte dokážeme, strávme v klube
príjemné chvíle, potešme sa
navzájom. Som presvedčená, že
obecný úrad nám vždy podá pomocnú ruku.                     -BH-
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Návšteva Nižnej Kamenice
Dňa
20.
júna
sa
v družobnej obci Nižná Kamenica
konali oslavy Dňa Kamenice, na
ktoré nás pozvala starostka obce
Ing. Janka Hruščáková. Pozvaná
bola aj naša hudobno-spevácka
skupina Haličan, takže nás viezol
obecný autobus. Cesta rýchlo
ubiehala, rozveseľoval nás spev
dievčat, ktoré sa na vystúpenie
vzorne pripravovali. Do obce sme
dorazili skôr, nuž naši hudobníci
i speváčky nezaháľali a predstavili sa hneď. Ich hudba a spev
prilákali zvedavých dedinčanov,
takže sa hľadisko rýchlo zaplnilo. Oficiálny program osláv
otvorila starostka obce, privítala všetkých prítomných, zvlášť
hostí a uviedla kultúrny program.
O slovo požiadala i nášho starostu obce p. Vladimíra Rehaneka,
ktorý poďakoval za pozvanie,
predstavil našu hudobnú skupinu
a jej speváčky,   v závere svojho
vystúpenia pozval zástupcov obce
Nižná Kamenica i s folklórnou
skupinou Čerešeň na augustové Haličské slávnosti. Potom si všetci pozreli vystúpenia
folklórnych súborov z oklitých
obcí a z Košíc. Oslavy sa vydarili,
hoci vrtkavé počasie sa prejavilo,
na dobrej nálade neubralo. Vďaka
za všetko, Kameničania!

Detský festival
ľudovej hudby 2010
Dňa 22. apríla 2010 sa
v Kultúrnom dome v Haliči
konala regionálna súťažná prehliadka Detský festival ľudovej
hudby. Organizátormi akcie boli
Novohradské osvetové stredisko, BBSK a Obec Halič. Je to

celoštátna súťažná prehliadka
detských kolektívov a sólistov
zaoberajúcich sa interpretáciou
hudobného folklóru. Obecenstvo,
žiaci ZŠ s MŠ Halič, vytvorilo
príjemnú atmosféru a podnietilo
súťažiacich k lepším výkonom.
Najlepší súťažiaci postúpili na
krajské kolo. Jediným úspešným
postupujúcim inštrumentalistom
– fujaristom bol Miroslav Gábor
zo ZŠ s MŠ Halič. Ďalej postúpili:
- Yraef Romani luluďi - Kokava
nad Rimavicou, Lovinobaňa

- Zvonček - ZŠ Vajanského,
Lučenec
- Furmanky od heligónky - ZŠ
Cinobaňa
- DFS Kokavan - ZŠ s MŠ
Kokava nad Rimavicou
- Žiacka ľudová hudba Lúčina Základná umelecká škola, Poltár
- Soňa Ňuňuková - ZŠ s MŠ
Kokava nad Rimavicou
- Barbora Jackuliaková - ZŠ
Školská 1, Fiľakovo.
Dúfame, že s mladými
folkloristami sa budeme stretávať
aj na iných akciách.
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Prijatie najúspešnejších
žiakov školy
starostom obce
V utorok 29. júna   2010
sa uskutočnilo slávnostné prijatie
žiakov ZŠ s MŠ Halič v malej sále
KD, ktorého sa zúčastnili najlepší
a najúspešnejší žiaci v šk. r.
2009/2010. K zúčastneným sa prihovoril starosta obce, poďakoval
za úspešnú reprezentáciu školy a
obce. Zaželal im príjemné prežitie
prázdnin, veľa síl do budúceho
školského roka, hlavne budúcim
prvákom na gymnáziách a stredných školách. Pri slávnostnom
podpisovaní do pamätnej knihy
obce im odovzdal malé darčeky.

Váľanie Mája
Ani nepriaznivé počasie
neprekážalo našim hudobníkom
a speváčkam pri tohtoročnom
váľaní májového stromu. Dobre padol ponúkaný dúšok vínka, ktorý podporil dobrú náladu
a všetkých rozospieval.

eStarosta
informujed
  V mesiaci jún v rámci II. etapy
rekonštrukcie obecných studní
obec obnovila 2 studne na Ulici
na stavbe Halič, rekonštrukcia
hrnčiarskej. Obnova studní stála
základnej školy s materskou
4.574,54 €, z toho Slovenská
školou. V rámci rekonštrukcie
agentúra životného prostredia
bol zateplený obvodový plášť
poskytla 3.319,39 € a obec Halič
budovy, uskutočnila sa výmena
poskytla zo svojho rozpočtu
okien a dverí za plastové a boli
1.255,15 €. Verím, že v roku
zrekonštruované sociálne zaria2011 bude obec v obnove studní
denia. Finančné prostriedky na
pokračovať. V mesiaci máj t.r.
rekonštrukciu obec získala zo
sa začalo preberacie konanie

štrukturálnych fondov EU a sama
sa podieľala na financovaní
rekonštrukcie 5% z rozpočtového
nákladu stavby, ktorý bol vo výške
881.463, 30 €. V súčasnosti prebieha kolaudácia stavby a záverečné
finančné zúčtovania s bývalým
MVa RR SR. V mesiaci máj t. r.
obec vybudovala spevnenú ko-
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munikáciu na časti Ul. úzkej, kde
miestna komunikácia mala len
trávnatý podklad a v čase dažďov
nebol možný prístup na uvedenú
lokalitu. Súčasne bola komunikácia odvodnená a na priľahlej
Ulici hrnčiarskej boli obnovené
otvorené rigoly a vstupy na súkromné pozemky. Vybudovanie
komunikácie, odvodnenia a obnovenie rigolov stálo obec 7.000
€. V mesiaci jún a júl prebiehala
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 vodovodného potrubia na
námestí a na Ulici zámockej, aby
v budúcnosti nedochádzalo k poruchám pod novovybudovaným
námestím. Výmena vodovodného
potrubia bola financovaná StVS
a.s. B. Bystrica a preinvestovalo sa 99.582 €. Verím, že aj
v budúcom roku sa obci podarí
vybaviť finančné prostriedky na
pokračovanie výmeny azbestového  vodovodného potrubia za plastové podľa projektu, t.j. na Ulici
zámockej a B. S. Timravy. Aj touto
formou sa chcem poďakovať Ing.
Jozefovi Hoffmannovi za aktívnu
pomoc pri vybavovaní finančných
prostriedkov zo Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. B.

Bystrica. V mesiaci
júl 2010 sa začala
výstavba
chodníka
pre peších Halič - cintorín, s rozpočtovým
nákladom 66.399,32
€. Výstavba chodníka
podľa zmluvy o dielo
by mala byť ukončená
do 30. 10. 2010.
Začiatkom   mesiaca
august, po všetkých
Zrekonštruovaná obecná studňa
kontrolách z priebehu
na Ulici hrnčiarskej
verejného obstarávania a   po podpísaní  
je vytvorenie centrálnej oddychozmluvy s dodávateľom stavebných vej zóny s historickým nádychom
prác firmou STRABAG s.r.o.  sa a   zatraktívnenie obce a regiónu
zahajuje výstavba „Regenerácia z hľadiska turizmu. Aj na tomto
verejnej hmotnej infraštruktúry príklade je vidieť zodpovedné
centra obce Halič“ s rozpočtovým hospodárenie s finančnými prosnákladom 867.027,80 €. Na stav- triedkami obce, keď obec aj
bu získala obec finančné pros- v čase hospodárskej a finančnej
triedky   zo štrukturálnych fon- krízy môže realizovať investičnú
dov EU, prostredníctvom MV výstavbu bez toho, aby si brala
a RR SR v rámci Regionálneho úvery a výrazne škrtala rozpočet
operačného programu 4.1 Re- a dotácie do športu, kultúry a iných
generácia sídiel. Stavba podľa aktivít tak, ako sa to deje v iných
zmluvy má byť ukončená do 7 obciach a mestách. V súčasnosti
mesiacov od začiatku výstavby. zvažujeme   aj ďalšie investičné
Obec sa na rekonštrukcii centra   aktivity, ktorých realizácia je podbude podieľať 5 % z oprávnených mienená vývojom hospodárstva
nákladov t. j. 30.374,23 €. Neo- v SR a výškou podielových daní,
právnené náklady, t. j. výstav- ktoré tvoria podstatnú časť príjbu dažďovej kanalizácie vo mov obce.
výške 257.642,78   €   bude obec
Vladimír Rehanek
financovať z rezervného fondu
starosta obce
obce. Cieľom   uvedenej stavby

Venček
My,
žiaci
deviateho
ročníka, sme sa rozhodli, že zachováme „tradíciu deviatakov“
a ukončíme našu tanečnú školu
VENČEKOM, a zároveň absolvujeme náš rozlúčkový večierok.
Niektorým z nás sa veľmi nechcelo,
konkrétne
chlapcom,
ktorých sme museli presviedčať.

Zo začiatku sme si poriadne
postúpali po nohách a často sme
z nácvikov odchádzali doráňaní.
Ale postupom času sme zladili
pohyby a zranených bolo čoraz
menej. Nakoniec sme tento
kurz zakončili venčekom. V ten
večer sa z mladých dievčat stali prekrásne dámy a z chlapcov ele-gantní páni. Na tento
deň určite nik z nás nezabudne,
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dokonca by sme si ho chceli ešte
raz zopakovať. Lenže čas sa už
nedá vrátiť. A tak nám len zostáva  spomínať na nezabudnuteľné
a krásne chvíle, ktoré sme spolu
prežili. Na záver by sme sa chceli
poďakovať všetkým, ktorí nám
pomáhali zrealizovať túto, pre nás
dôležitú udalosť. Preto vám, patrí
veľké ĎAKUJEM.
Kolektív žiakov 9. A a 9. B tr.
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AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ

Szaboóv grafický
Lučenec
Ocenení žiaci   na XIII.
ročníku celoslovenskej súťaže
a VI. ročníku medzinárodnej súťaže Szabóov grafický
Lučenec:
Patrik Koštialik 2. A - 3. miesto
v III. kategórii a osobné ocenenie
od akademického maliara Pavla
Bleya
Jozef Belko 5. A – ocenenie v  IV.
kategórii od akademického maliara Pavla Bleya

Supertrieda
Každý rok vyhlasuje Ministerstvo školstva SR a nadácia
Supertrieda súťaž pre žiakov ZŠ
pod názvom SUPERTRIEDA,
kde je úlohou žiakov danej triedy
prezentovať sa formou krátkeho
divadelného predstavenia na vyhlásenú tému.   Zároveň si žiaci
svojpomocne tvoria scenár, kulisy, kostýmy, hudbu, texty a všetko
potrebné k vytvoreniu zaujímavého predstavenia. Tohtoročná
téma znela: „Jeden za všetkých,
všetci za jedného!“ Do súťaže sa
zapojili žiaci 7. ročníka – „Cigán-

ske srdce“ a žiaci 3. A triedy –
„Mravčekovia“, pod vedením
pani učiteľky Gálovej. Svoje dielo
prezentovali pred porotou na krajskej súťaži v Banskej Bystrici.
Hoci obidve triedy zožali potlesk
a pochvalu od poroty, na celoslovenské kolo do Bratislavy postúpila 3. A trieda. Za svoj úspech
vďačia aj pani Padúchovej,ktorá
vytvorila pútavý scenár a texty
piesní, pani učiteľke Gálovej,
ktorá hru zhudobnila a celý čas
pomáhala žiakom oboch tried pri
nácviku, pani učiteľke Tóčikovej
za pomoc pri tvorbe kulís a pani
učiteľke Lukáčovej za pohybové

stvárnenie. Dňa 26.5.2010 žiaci
oboch tried cestovali do Bratislavy. Siedmaci povzbudzovať
a tretiaci predviesť svoje dielo
pred inými víťazmi krajských
kôl. Cestu im spríjemnili štedrí
sponzori: pán Jozef Pročko
daroval deťom občerstvenie na
cestu a zabezpečil v Bratislave
ubytovanie, finančným darom
a zabezpečením dopravy pomohol Obecný úrad Halič a Základná škola Halič spolu s Radou
rodičov, rehoľné sestričky deťom
poskytli stravu na raňajky. Deti
v tento deň pod dohľadom pani
učiteľky Gálovej, Gondovej,

				
Triznovej a Tóčikovej a za účasti
scenáristky pani Padúchovej absolvovali cestu do hlavného mesta,
ubytovanie a návštevu Dinoparku
v ZOO Bratislava. Ráno 26.5.2010
sa tretiaci prezentovali v PKO
Bratislava. Neskončili síce na
víťazných miestach, ale zaslúžili
si pochvalu a ocenenie za kostýmy. V podvečerných hodinách
sa celá výprava šťastne vrátila do
Haliče,  kde na svojich úspešných
a o skúsenosti a zážitky bohatších
miláčikov čakali rodičia.
Mgr. Alena Tóčiková

Poďakovanie
Dňa 17. 5. 2010 sa na našej
škole v 8. ročníku uskutočnila
prednáška o prevencii, faktoch
a štatistických údajoch choroby
AIDS a vírusu HIV, ktorú organizovali žiačky 9. B triedy Zuzana
Svoreňová a Beata Bukovcová.
Žiačky absolvovali semináre
a prednášky o tejto problematike
počas školského roku 2009/2010
v CVPP v Lučenci a na záver
sa podujali prezentovať svoje
poznatky aj pre mladších žiakov.
Akcia bola veľmi pekná, prínosná, informatívna s množstvom
hier, diskusií, kreslení na tabuľu
a vytvorením celotriednych plagátov. Žiaci sa oboznámili s touto
zákernou chorobou prostredníctvom štatistiky a anonymných
výpovedí a zároveň boli poučení
o možnostiach odhalenia choroby,
spôsoboch liečby, možností nakazenia. V mene všetkých žiakov
8. A, 8. B, sa chcem poďakovať  
žiačkam z 9. B triedy za ich spontánnu aktivitu, kreativitu, záujem
a veľkú pomoc.
p. uč. Mgr. Janka Gondová

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ				

Deň Zeme 2010
Zem - modrá planéta plná
života. Je to dokonalý systém fungujúci podľa prírodných zákonov,
ktoré nezmení žiadny parlament
ani vláda. Poznanie týchto zákonov je jednou z podmienok, ktorú
musíme splniť, ak chceme našej
planéte zahojiť rany, ktoré sme jej
svojou činnosťou spôsobili. Je to
ťažká úloha pre nás a pre ďalšie
generácie. My, učitelia v Základnej škole v Haliči, veríme, že aj
vďaka našej práci sa nám podarí
pridať našej Zemi aj ďalší prívlastok – „planéta vedomostí“.
Každoročne si v apríli pripomíname na našej škole „Deň Zeme“
aktivitami, ktoré rozvíjajú pozitívny vzťah žiakov k prírode
a záujem o prírodné vedy. V troch
učebniach prírodných vied si aj
tento rok mohli žiaci overiť svoje
vedomosti, pozorovať a vyskúšať
zaujímavé experimenty a získať
nové poznatky o prírode. V učebni
chémie sa stretli s motivačnými
pokusmi
zameranými
na
znečisťovanie životného prostredia a dozvedeli sa o negatívnych
vplyvoch rastu životnej úrovne na
prírodu. Interaktívne experimenty
si pre nich pripravili aj siedmaci
v učebni fyziky. V učebni bioló-

MDD
Dňa 1. 6. 2010 sa
uskutočnil MDD na našej škole,
v rámci ktorého sa deti I. a II.
stupňa zúčastnili filmového predstavenia, hier v triedach, diskotéky a žiaci II. stupňa súťažili
v športových disciplínach.
Najlepšie športové výkony:
preskok na švihadle:
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gie ich privítali domáce zvieratká spolu so svojimi majiteľmi.
Na imaginárny strom tu mohli
žiaci napísať a zavesiť svoj lístok
s odkazom pre budúce generácie,
týkajúci sa ochrany životného
prostredia. Počas týchto aktivít
sme sa presvedčili, že žiakom nie
je ľahostajný osud našej planéty.
Utvrdili nás o tom aj ich projekty o životnom prostredí, na
ktorých pracovali počas celého
školského roka. Aj najmenší
škôlkari nás milo prekvapili
svojimi vedomosťami a postojmi
k ochrane prírody. V tento deň
sme nezabudli ani na okolie našej
školy a verejné priestranstvá obce.
V školskom areáli žiaci 9.ročníka
obnovili náter na detskom ihrisku
a štvrtáci sa postarali o skalku
pri vchode. Ôsmaci vysádzali
v okolí školy sadenice „stromov
poznania“, ktoré nám každoročne
poskytujú Štátne lesy SR. Žiaci 6.
ročníka pozbierali drobné smeti
v obci. Nedávne záplavy svedčia
o tom, že príroda niekedy dokáže
„zdvihnúť prst“ a ukázať človeku
svoju silu. Zároveň je  však veľmi
krehká a citlivo vníma akékoľvek
zásahy človeka do ekosystémov.  
Deň Zeme by sme si preto nemali
pripomínať len 22. apríla, ale 365
dní v roku.
Kolektív učiteľov ZŠ s MŠ
Halič
Marcela Majorošová - 120x     
Ján Dymík - 276x
basketbal - trestné hody:
Peter Oláh- 10/6
Viktor Marko- 10/5
volejbalové prihrávky:
Dominik Gálik - René Kuchár 59x
Veronika Matušková - Petra
Zdechovanová - 46x
Mgr. M. Jezný, Mgr. J. Gondová
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Policajt môj kamarát
Dňa 4. 6. 2010 sa žiaci  
3., 4. /Tomáš Strigáč, Roland
Koristek, Nikoleta Malatincová, Martina Karáseková/ a 6.,
7. ročníka /Dominik Gálik, Dominik Koška, Kristína Výbochová, Monika Krnáčová/ zúčastnili
4. ročníka súťaže Policajt - môj
kamarát, organizovanej PZ SR,
ktorá sa konala v Lučenci na ZŠ
L. Novomeského. Žiaci súťažili
vo vedomostnej časti z oblasti
kriminality, činnosti PZ, dopravnej výchovy a prevencie
drog, druhá oblasť bola zameraná
na športové aktivity, pozostávajúce z behu, prekážok, podliezaní,
skákaní, preskokov, skokov   cez
švihadlo a hodu granátom na cieľ.
Príjemným prekvapením, nakoľko
vonku bolo mokro, bolo privítanie a športovanie v telocvičniach
na tunajšej ZŠ, pretože budova je
rovnaká, ako tá naša, takže sa naši  
súťažiaci naozaj cítili ako doma.
Žiaci 3. a 4. ročníka získali krásne
2. miesto. Celú akciu organizovanú OR PZ SR koordinoval policajt - náš kamarát - Ing. kpt. Peter Káčerík, ktorý na našej škole
v tejto oblasti pôsobí aj v druhom
projekte pre 5. ročník – „Správaj
sa normálne“.
Mgr. J. Gondová

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
Na 1. mieste sa umiestnili:
6. A - mladší žiaci
Deň otcov
8. A - starší žiaci
Z príležitosti Dňa ot- 9. B - staršie žiačky
Žiaci prvého stupňa si
cov ZŠ s MŠ Halič - kabinet TV
zahrali
vybíjanú. Tridsať žiakov
v spolupráci s  OÚ Halič pripravila športové súťaže v telocvični zo štvrtého a druhého ročníka vyZŠ a na multifunkčnom ihrisku. tvorili štyri družstvá a umiestnili
V telocvični školy sa odohral sa nasledovne:
1. miesto - 4. A trieda
streetball v troch kategóriách:
2. miesto - 2. A trieda (chlapci)
mladší žiaci - 5. - 6. ročník
a družstvo (2. B, 2. A, 4. A)                                                                                 
starší žiaci - 7. - 9. ročník
3. miesto - 2. A trieda (dievčatá)
staršie žiačky - 8. - 9. ročník
Za každé družstvo súťažili štyria
Mgr. Janka Gondová
žiaci.
Mgr. Miloš Jezný

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva

A/ Berie na vedomie:

staveniska na stavbu Rekonštrukcia centra
obce Halič.
2. Obsah listu Výboru TJ Slovan Halič
doručenému OZ.
3. Úpravu platu starostu obce a hlavného
kontrolóra v zmysle zákona č. 289/2002 Z.z.
4. Informácie z komisií: ekonomickej, stavebnej, komisie obchodu, dopravy a cest. ruchu
a komisie životného prostredia.

1. Informácie o postupe prác a príprave

B/ Súhlasí:

Uznesenia
zo 4. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 09. 04. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

1. Aby rekonštrukciu Ul. úzkej zrealizovala
firma Svoma.
2. S výpožičkou časti parcely č. KN-E 840
diel č.1 o výmere 1 626 m2 podľa GP č.
36033481/2009 pre Rímsko-kat. cirkev Stará
Halič.
3. S rozšírením verejného osvetlenia na
nové parcely č. 883/10 a č. 883/20, ktoré sú
súčasťou majetku obce.
4. S priamym odpredajom parcely č.
452/83 o výmere 24 m² Alfrédovi Katimu,

				

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO				

Družstevná 5, Halič na výstavbu garáže za
cenu 16,60 €/m².
5. So zriadením obecného klubu dôchodcov –
denného centra v obci Halič.
6. S odpredajom pozemku parc.č. 443/6
o výmere 21 m2 doterajšiemu užívateľovi
Tiborovi Hochholcerovi st. Družstevná 2
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8
písm. b za cenu 16,60 €/m2 zníženú o 30 %.
7. S vypílením suchých konárov pagaštana
konského, ktoré presahujú nad záhrady
obyvateľov bytového domu Družstevná 5.

C/ Schvaľuje:
1. VZN obce Halič č. 2/2010, ktorým sa
určuje cena obecných pozemkov v zastavanom území obce Halič.
2. Predloženie žiadosti na MH SR v rámci
Opatrenia 2.2. OP – Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast za účelom modernizácie
rozšírenia verejného osvetlenia v obci Halič.
3. Úpravu platu zástupcu starostu obce na
sumu 200,00 € od 1. 4. 2010.
4. Finančné prostriedky z rezervného fondu
obce Halič vo výške 5% z rozpočtového
nákladu stavby za účelom spolufinancovania stavby „Modernizácia osvetlenia obce
Halič“.

D/ Žiada:
1. Starostu obce, aby o možnom riešení
doručenej výzvy manželov Kozákovcov rokoval so StVS Banská Bystrica. Termín:  máj
2. Pani Gálovú o uvoľnenie obecného priestoru po uvoľnení ktorého bude v EK riešená jej
žiadosť o odpustenie dane. Termín:   do 10.
apríla 2010
3. Starostu obce vyzvať p. Rozinu na Ul.
letnej o odstránenie železných zábran zo
zeleného pásu, nakoľko hrozí poškodenie
cudzieho majetku.Termín:  do 15. mája 2010
4. Starostu obce vyzvať p. Žiga Ul. záhradná
o opílenie smrekových konárov, ktoré prerastajú nad cestu. Termín:  do 15. mája 2010
5. Starostu obce a predsedu komisie verejného poriadku pozvať na trestnú komisiu
občana Pila, Ul. mieru z dôvodu neplnenia
si povinnosti ohľadom tuhého komunálneho
odpadu, nevlastní kuka nádobu a nezapája sa
do zberu TKO. Termín:  do 30. apríla 2010
6. Starostu obce písomne upovedomiť p.
Pavlíkovú, presbyterku ev. cirkvi, že cesta ku synagóge bude riešená po ukončení
inžinierskych sietí. Termín: do 10. mája
2010
7. Starostu obce písomne upovedomiť p.
Pročka, že projektant riešil tieto parkoviská
ako pozdĺžne, riešenie bolo konzultované
s Dopravným inšpektorátom Lučenec. Termín: do 10. mája 2010
8. Starostu obce prerokovať s Dopravným
inšpektorátom Lučenec aktualizáciu pasportu dopravného značenia v časti Halič – stred.
Termín: do 30. apríla 2010

E/ Nesúhlasí:
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F/ Ruší:

2. Odpredaj obecnej parcely č. 462/62
o výmere 111 m2 za cenu 16,60 € /m2
v zmysle § 9a odst. 1 písm. c Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí. Lehota na
doručenie cenových ponúk záujemcov je do
2.6.2010.  
3. VZN obce Halič o vyhradení miesta na
naliepanie volebných plagátov na betónové
reklamné stĺpy v obci.

1. Uznesenie B/5 zo dňa 12. 3. 2010.

D/ Žiada:

1. Na návrh komisie obchodu, dopravy a cestovného ruchu a v zmysle Územného plánu
obce Halič a Urbanisticko-architektonickej
štúdie obce Halič nesúhlasí s vybudovaním
parkoviska pri Soľnom úrade pre p. Pročka.

Uznesenia
z 5. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 14. 05. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Plnenie rozpočtu obce Halič za 1. štvrťrok
2010.
2. Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Halič za 1.
štvrťrok 2010.
3. Informácie z komisií: ekonomickej, stavebnej, sociálnej, verejného poriadku a komisie
školstva, kultúry a športu.
4. List Jozefa Pročka adresovaný starostovi
obce ohľadom poskytnutia údajov o platoch
a odmenách fyzických a právnických osôb
odmeňovaných vo volebnom období Obcou Halič a o platoch a odmenách starostu
obce od roku 1998 do roku 2006 a o platoch
a odmenách poslancov a zamestnancov obecného úradu.
5. List TJ Slovan Halič ohľadom zmeny
výšky mesačných príspevkov dotácie pre TJ
Slovan Halič.

B/ Súhlasí:
1. S krátkodobým prenájmom obecnej parcely č. 121/9 a 121/10 pre firmu Imet na prekládku stavebného materiálu
2. So stavbou chodníka do miestneho cintorína z fin. prostriedkov obce Halič v roku
2010.
3. S priamym predajom parcely č. 452/83
o výmere 24 m2 v zastavanom území obce
Halič Alfrédovi Katimu a jeho manželke
Dane bytom Družstevná 5 Halič na výstavbu
garáže za cenu 16,60 €/m2 v zmysle Zákona
SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a odst. 1
písm. c a v zmysle VZN obce Halič č.1/2010,
ktorým sa prijímajú Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci Halič podľa
článku III. odst. 3 písm. c.

C/ Schvaľuje:
1. Preklasifikovanie zdravotného strediska
na zdravotné a sociálne zariadenie z dôvodu
zriadenia denného centra.

1. Starostu obce, aby dal podnet na Okresný
súd v Lučenci za účelom zmeny opatrovníka
pre opatrovaných Petra a Milana Machalovcov. Termín:  31. mája 2010
2. Júliusa Nagya, Budovateľov 25, Halič
o odstránenie plota z obecnej parcely č. E-KN
883/901, ktorý prekáža vodárom. Termín:  do
15. júna 2010
3. Opätovne žiada p. Vojtecha Rozinu
o odstránenie kovových zábran zo zeleného
pásu ulice. V opačnom prípade bude uvedený
prípad postúpený do komisie verejného poriadku. Termín:  do 31. mája 2010
4. Starostu obce, písomne upovedomiť p.
Milana Jaška, že napojenie rodinného domu
na verejnú kanalizáciu je možné len so súhlasom preukázaného vlastníka rodinného domu
a po súhlase správcu kanalizačného zberača.
Následne je potrebné požiadať obecný úrad
o súhlas s realizáciou drobnej stavby. Termín:  
do 31. mája 2010
5. Starostu obce, aby prostredníctvom
Obecného úradu Halič zabezpečil pre TJ
Slovan Halič naďalej vyplácanie dotácie
v mesačných čiastkach 664,- €.
6. TJ Slovan Halič pred výkopom studne
vykonať hydrogeologický prieskum s tým,
že v prípade možnosti kopania, resp. vŕtania
studne a čerpania vody zo studne, bude sponzor znášať všetky náklady s tým spojené.
K realizácii stavby je potrebná projektová
dokumentácia a platné stavebná povolenie
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.

E/ Nedoporučuje:
1. Prístavbu rodinného domu p. Ingrid Hurtíkovej podľa navrhovanej projektovej dokumentácie z dôvodu, že navrhovaná stavba by
zasahovala do ochranného pásma cesty, ktorá
je vo vlastníctve VÚC ako i do ochranného
pásma uličného rozvodu vody.

F/ Nesúhlasí:
1. S odkúpením nehnuteľnosti v zmysle
ponuky Štátnych hmotných rezerv SR.

Uznesenia
zo 6. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 11. 06. 2010
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Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti DHZ v Haliči za 1. polrok 2010.
2. Správy stavebnej, sociálnej komisie
a komisie školstva, kultúry a športu.
3. Zásady odmeňovania poslancov a členov
komisií OZ v Haliči s tým, že po zapracovaní
prípadných pripomienok budú prijaté na júlovom OZ.  
4. Informáciu o plánovanej návšteve
družobnej Nižnej Kamenice dňa 20. 06.
2010.
5. Návrh Ing. Huju, aby odmeny poslancov,
starostu obce, zástupkyne starostu a hlavnej
kontrolórky za účasť na tomto rokovaní OZ  
boli zaslané niektorej obci, ktorá bola postihnutá povodňami.

B/ Súhlasí:
1. Aby chodník do cintorína vybudovala firma Svoma Lučenec.
2. Nemá námietky k odpredaju časti parcely
4/1 o výmere 129 m2  z majetku SR v správe
SPF pre p. Františka Gondáša, Halič,
Budovateľov 5.
3. S priamym predajom parcely č. 462/62
o výmere 111m2  v zastavanom území obce
Halič Ivete Klimovej a Františkovi Klimovi
bytom M.R. Štefánika 18 za cenu 16,60/m2
v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí § 9a odst. 1 písm. c a v zmysle VZN obce
Halič č.1/2010, ktorým sa prijímajú Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Halič podľa čl. III odst. 3 písm. c.
Na kupujúcich Ivetu Klimovú a Františka

Klimu sa nevzťahuje § 9a odst. 6 písm. a až
g.

C/ Schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 2.2. OPK a HR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Halič“, ktorý je realizovaný obcou Halič.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
3. Nové kritériá hodnotenia obecných
predzáhradiek. Hodnotiť sa budú všetky
predzáhradky v obci, komisia vyberie   10
najkrajších, ktorým bude postupne percentuálne odpustený poplatok za TKO.
4. Poplatok jednotlivca za použitie sprchy
TJ vo výške 0,50 €, ktorý bude príjmom TJ
Slovan Halič.
5. Štvrťročné odmeny  pre starostu obce vo
výške 38,125 %, zástupcu starostu 22,500 %
a hlavného kontrolóra 21,250 %.
6. Doplnok č.1 k programu „Hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Halič“.

Uznesenia
zo 7. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 09. 07. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o investičných
akciách v rámci štrukturálnych fondov EÚ
a vlastných investičných akciách.
2. Informáciu o programe Haličských
slávností 2010.
3. Informácie z komisií: obchodu, dopravy

a cest. ruchu a komisie školstva kultúry
a športu.
4. Informáciu o zasadnutí a výsledkoch rokovania komisie na ochranu verejného záujmu.
5. Informáciu starostu obce o vývoji sporu
obce s majiteľkou drevenej stavby na verejnom priestranstve obce p. Žiakovou s tým,
že obec Halič uvedený spor podala na riešenie
Okresnému súdu v Lučenci.
6. Správu z výsledku následnej finančnej
kontroly č.1/2010 v TJ  Slovan Halič.

B/ Súhlasí:
1. S otvorením prevádzky pneuservisu pre
Jozefa Ševera, bytom Lučenec, M. Rázusa
76 na Ul. športovej v garážach súp.č. 95, 96
a 97 za podmienky, že nedôjde k zníženiu
kvality životného prostredia prevádzkou
pneuservisu.

C/ Schvaľuje:
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov
komisií OZ v Haliči.
2. Odpustenie dane Mgr. Kataríne Gálovej
z dôvodu, že zmrzlinový stánok na verejnom
priestranstve obce už neprevádzkuje   druhý
rok a na vyzvanie ho odstránila v určenom
čase.
3. Bezplatné získanie hasičskej striekačky
pre DHZ v Haliči s tým, že jej oprava bude
max. do výšky 1 000,- €.      

D/ Určuje:
1. Pre volebné obdobie 2010 – 2014 v zmysle
zákona 1 volebný obvod, počet poslancov 9
a celý úväzok starostu obce Halič.

Spomíname

Vít Ilek

25. júna t. r. by sa bol
dožil 85 rokov náš rodák a častý
dopisovateľ do HZ Vít Ilek,
dramaturg a textár populárnych
piesní. Jeho pamiatka medzi
rodákmi bude živá dovtedy,
dokedy bude žiť posledný z tých,
ktorí ho poznali. Pripomeňme si
ho aktuálnou marginálkou.
-AB-

Marginálka Hodová
Hody naše milé hody
nevyjdete nikdy z módy
Radosti tiež neminú
tých čo robia hostinu
či navštíviš Hornú Súču
alebo tam na juhu búcsú
všade biedu povinne
duria nielen z kuchyne.
Preteká sa v každom veku
o najkrajšiu vinotéku

A úsmev sa nestráca
pokiaľ kvapká domáca
Pálenôčky dosť je v skrini
bohatej na vitamíny
Srdciar povie ochotne
ktorú radí na chlopne
Toho kto má z jedu sliny
pečená hus odkopne
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Cesty osudu
sú nevyspytateľné
Na pomníkoch, pamätných doskách, ale i na náhrobných
pomníkoch nachádzame mená, na
ktoré by sme nemali zabudnúť
a osoby, ktorým tie mená patrili
ostávajú živé dovtedy, kým si ich
ľudia budú pripomínať. V minulom roku i v Haliči pribudla
pamätná tabuľa s dvomi menami:
T. M. Kostka – Csontváry maliar a Hana Ponická spisovateľka.
Pri tejto príležitosti ma napadá
niekoľko asociácii, ktoré sa týkajú najmä H. Ponickej a to; aké sú
nevyspytateľné cesty osudu. Na
pomníku padlých v 1. svetovej
vojne nachádzame i meno
Göőz Bertalan. Ako súvisí toto
v Haliči ojedinelé meno s H.
Ponickou? Počas prvej svetovej
vojny odchádzali spolu  na talian-

sky front dvaja dôstojníci
– krajania a priatelia   Bertalan Göőz z Haliče (narodený
1896 v Haliči) a Július Ponicky z Opatovej pri Lučenci
(1896 - 1969). Tu si  sľúbili, že
pokiaľ jeden prežije, ten druhý
to oznámi príbuzným. Tak sa
stalo, že Bertalan Göőz po delostreleckej paľbe 31. 08. 1917
po vážnom zranení  zomiera. Je
dojímavé čítať listy, v ktorých
jeho najlepší priateľ J. Ponicky
popisuje jeho sestre Margitke
posledné chvíle života jej brata,
ako aj dôstojný kalvinský pohreb
so všetkými cirkevnými a vojenskými poctami. Listy sú plné
súcitu a útechy pre celú rodinu.    
Po návrate z frontu sa J. Ponicky
stretáva so slečnou Margitkou (v
rodine nazývanou Dódikou) a po
viacerých návštevách vznikla
medzi nimi láska, ktorá ich doviedla k oltáru. Z tohto manželstva
sa ešte v Haliči narodila Hana
Ponická (15. 7. 1922). Hanu
Ponickú táto spätosť s Haličou
sprevádzala celý život a tak si ju
sama zvolila za miesto svojho  
posledného odpočinku.  Vďační
Haličania si jej poslednú vôľu
uctili pamätnou tabuľou.
Dodatok o rodine Göőzovej.

Pietne miesto v Čepanove v
Slovinsku, kde sú uložené pozostatky padlých z 1. svetovej
vojny a kde odpočíva aj Bertalan Göőz

Ako sa vlastne samostatná vdova s početnou rodinou (porodila 6 detí) dostala
do Haliče, kde si otvorila na
druhej ulici malý obchodík
s rozličným tovarom? Vďaka
rodinnému archívu,   v ktorom
sa nachádza aj rodokmeň  
haličských Göőzovcov, ktorý mi  
prepožičal vnuk p. Göőzovej, sa
dozvedáme nasledovné. Drobná
a pohyblivá, pritom vždy upravená pani Göőzová, rodená
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Pôvodný hrob na TalianskoSlovinských hraniciach
Rozália Mayerová (1874 - 1957)
pochádzala zo statkárskej rodiny, ktorej statok sa rozprestieral neďaleko Velikej. Tu sa
zoznámila so svojim manželom
Jozefom Göőzom (1866 - 1916),
rodina ktorého žila v Putnoku
a v jeho blízkosti. (Zo Slovenska do Putnoku je najbližšie
z Jesenského). V roku 1895 sa
zosobášili.   Manžel, ako hlavný
okresný veliteľ žandárstva, veľmi
často zo služobných dôvodov menil miesto svojho pôsobenia. Tak
sa do rodných listov postupne
pribúdajúcich detí: Bertalan 1896,
Margita 1898, Ilona 1901, Izabela
1903, Jozef 1907, František 1909,
dostali aj rôzne miesta narodenia.
Postupne ako sa rodina rozrastala,
sa rozhodla  pani Göőzová natrvalo usadiť v Haliči, kde si zakúpili
rodinný domček, v ktorom si ako
šikovná podnikateľka otvorila
spomínaný obchodík. V tom čase
Halič prekvitala vďaka dvom
fabrikám a aj ako okresné sídlo.
Žiaľ, manžel p. Göőzovej ako
50 ročný   zomiera a tak ostáva
sama s početnou rodinou. Už za
života otca   najstarší syn Bertalan   nadobúda v rodine určitý
rešpekt, pretože za neprítomnosti
otca akoby ho v rodine nahrádzal.
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Staral sa o menších súrodencov, maximálne pomáhal matke
a všetci ho mali veľmi radi. Niet
divu, že po jeho hrdinskej smrti
sa v rodine udomácnil jeho kult
a tento dodnes pretrváva aj u jeho
potomkov. Rodinné archívne materiály zachytávajú obrázky a písomné spomienky ako neskorší
členovia rodiny (najmä jeho sestra p. Ponická so svojimi dcérami Hanou a Natašou, ale i syn
dôstojného pána kalvinského

farára Františka Göőza, Ladislav pátrali po mieste, kde bol
pochovaný. Vojenské cintoríny
z 1. svetovej vojny sa   postupne
premiestňovali, až konečne telesné pozostatky padlých uložili do
spoločného hrobu v Čepanove
v  Slovinsku. Rodina toto miesto
podľa možnosti navštevuje, (táto
tradícia sa prenáša i na tretie
pokolenie), a preto niet divu, že
každá zmienka, každý nápis ich
zaujíma samozrejme nápis na

haličskom pomníku padlých najviac. Pani Göőzová sa v Haliči
dožila 83 rokov. Pre Haličanov
je dodnes nepochopiteľné, prečo
neodpočíva v haličskom cintoríne, kde zažila v kruhu svojich
najbližších veľa lásky, radosti ale
i bolesti a zo strany Haličanov
ústretovosť a veľkú úctu - pochovaná je v Divíne.
Za podklady z rodinného
archívu ďakujem Ing. L. Göőzovi
Anna Borešová

O stavbe novej cesty
na Ľuboreč

sa v dverách u Machov stretol
s neznámym pánom, nevysokej ale
pevnej postavy, ktorý bol oblečený
v károvaných „golfkách“, s vlnenými podkolienkami, na nohách
mal pevné turistické topánky a  
cez rameno zavesený chlebník.
Od „néniky“ som sa dozvedel, že
je to pán inžinier   Felix z Prahy,
ktorý bude bývať u nej a jeho
úlohou bude vymerať a zakresliť
trasu novej cesty na Ľuboreč.
Každé ráno zavčasu odchádzal
a celý deň sa plahočil po úbočí
trávnatého horského masívu,
aby priamo v teréne vyhľadával
najvhodnejší smer plánovanej komunikácie. Ani večer nezaháľal.
Na kuchynský stôl si rozložil
špeciálnu vojenskú mapu a ceruzkou zakresľoval trasu budúcej cesty. Po troch týždňoch mi jedného
rána dal do ruky červeno-bielu
dlhú tyč, hovoril tomu „trasírka“
a povedal, že mu budem pomáhať.
Sám si prevesil  na rameno akýsi
aparát na trojnožke a začali sme
na okraji cintorína. Potom sme sa
dlho predierali húštinou a medzi
kmeňmi smrekov Feňveša a  
medzi zrejúcimi klasmi kukurice.
Len čo zmizli posledné stopy snehu už sa na miestach označených
pánom inžinierom červenými
kolíkmi, objavili desiatky chlapov

s krompáčmi a lopatami. Za pár
dní na    miestach kde dlhé roky
stála neveľká „smrčina“ bol
vyhĺbený prvý zárez novej cesty.
Neskôr sa dostali k slovu majitelia koní. Nenašiel sa ani jeden
gazda z okolitých dedín, ktorý
by nebol využil príležitosť dobrého zárobku za odvoz zeminy
a privážanie kameňa na túto  stavbu. Podľa všetkého ani vtedajšia
vláda neľutovala finančné prostriedky, pretože táto cesta bola
v tom čase považovaná za hlavnú
strategickú magistrálu, ktorá
mala slúžiť na obranu štátnej
hranice na tomto úseku. Tento
príspevok nie je  historický dokument, je to len spomienka malého
všetečného chlapca, ktorý chcel
byť všade tam, kde sa niečo dialo v Haliči. Tak mi nezazlievajte, že kedykoľvek sa pozriem na
stránky HZ, hneď sa stanem tým
malým bosým chlapcom, ktorý
pobehoval po trávnatých uliciach, preliezal podzemie starobylého zámku alebo liezol po
trámoch kostolnej veže.   Moje
meno uvedené na stránkach tohto
obdivuhodného občasníka, ktorý
vierohodne zachycuje súčasnosť
obce, je pre mňa predstavou, ako
by som medzi vami v Haliči stále
žil.                     Bohuš Outrata

   Cesty, diaľnice sú dnes prvoradými investičnými a strategickými  zámermi, pretože cestná
komunikácia je najdôležitejšou
súčasťou infraštruktúry regiónu,
ale i samotnej obce. V tejto
súvislosti sa mi vynára v mysli,
ako sa stavala cesta, ktorá nahradila starú kamenistú hradskú,
vedúcu aj popri haličskom cintoríne až na Ľuboreč. Boli to tridsiate roky, kedy sa schyľovalo
k vojne a už v predstihu sa
počítalo aj so strategickými komunikáciami a cestami. Takou
mala byť už spomínaná hradská,
ktorá v tom čase (hospodárskej
krízy a veľkej nezamestnanosti)
poskytla prácu a zárobok, nielen
Haličanom ale i ľudom z bližšieho
a vzdialenejšieho   okolia. Starú
kamenistú cestu - hradskú si
veľmi dobre pamätám. Veľakrát
som po nej prešiel s otcom, ktorý
každý druhý deň doručoval poštu
z haličskej pošty do Ľuboreče.
Pamätám si ešte starý drevený
bitúnok, váhadlovú studňu a cestu
do cintorína cez plytký potôčik, to
všetko na konci dediny. Jedného
letného rána v polovici tridsiatych
rokov minulého storočia som
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Už nesvírám, jakodřív, dlaní
planoucí louč
nevcházím do kruhu kultické pagody
abych ji zažehnul planoucí smolou
k potěše očí na reje jisker,
k potěše čichu tavené smoly v
modravém dýmu,
k potěše tváří, laskaných plameny,
k potěše srdcí, tlukoucích v kruhu
bratrských paží.
Jsem tu, v černých stínech lesa,
v oparu večerní mlhy
v perličkách studivé rosy vzpěvavých
čeřinách potůčku
v hučícím plameni vatry
v modravém dýmu ohně
v reji tisíců jisker
v neslyšném šepotu vánku
v vblankytu nočního nebe, jsem ohni
u tebe
ač scházím v kruhu.
Psáno na závěr nostalgického
večera nad kronikou Vampírů.
(26. 11. 2009)
B. Outrata

Nesahej na měsíc
Jak bílá hostie v přítmí božího domu
září okrouhlá světlá luna
na tmavé klenbě večera
a chladné světlo svého lůna
rozsévá paprsky do šera.
Zvedl jsem paži,
jak dělají děti,
a dotkl se prstem té chladné pleti.
Zmizela zraku, stíněna dlaní.
Co jsi chtěl dokázat?
Doufal jsi, že zmizí,
když sáhneš si na ni?
Ale, kdež! Dál bude lákat stíny
svých moří,
stříbrným jasem vzdálených plání.
Pokloň se kráse! A nesahej na ni!
B. Outrata
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Bryndzové tyčinky
250 g hladkej múky
250 g tuku
200 g bryndze
1 žĺtok
Zmiesiť s vodou, rozvaľkať, potrieť
rozšľahaným vajcom, posypať
soľou a rascou, prípadne strúhaným
syrom. Nakrájať (radielkom) dlhšie
tyčinky a piecť v teplej rúre do
ružova.
-AB-

Správa o činnosti DHZ
za prvý polrok 2010
Po
výročnej
členskej
schôdzi, ktorá sa konala v mesiaci
január, si členovia vytýčili dôležité
úlohy, ktoré ich čakajú v tomto roku.
Dobre sa pripraviť a zorganizovať
9. ročník hasičskej súťaže o Pohár
svätého Floriána, patróna hasičov,
zúčastniť sa previerky pripravenosti hasičských družstiev, ktorú poriada okresný výbor a prihlásiť sa
do súťaže žiakov s názvom Plameň.
Dňa 9. mája školský areál ožil, keď
starosta obce privítal účastníkov
už tradične poriadanej súťaže
a predniesol slávnostný prejav. Do
tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 26
družstiev- 16 družstiev mužov 6
družstiev žien a 4 družstvá žiakov.
Náš dobrovoľný hasičský zbor
reprezentovalo družstvo mužov
a dve družstvá žiakov, 1 dievčenské
a 1 chlapčenské. Po slávnostnom
otvorení sa rozprúdila samotná
súťaž. Súťažilo sa v požiarnom
útoku s dvoma pokusmi. Do celkového umiestnenia sa započítal
lepší čas. Čas sa meral elektronickou časomierou, ktorú priniesli
hasiči z Vlkanovej. Prví súťažili
najmladší, žiaci základných škôl.
Tu sa v najlepšom svetle predstavili
naše dievčatá, ktoré zvíťazili. Ne-

darilo sa našim chlapcom, ktorí
obsadili nemedailové štvrté miesto.
Na druhom mieste sa umiestnili
žiaci z Točnice a tretí boli mladí
hasiči z Rimavského Brezova.
Po žiakoch sa predstavili ženské
kolektívy. Najlepšie si počínali
hasičky z Rimavského Brezova,
ktoré zvíťazili časom 25,82. Druhé
miesto obsadili hasičky z Lučenca
časom 30,41, na treťom sa umiestnila Točnica, štvrté boli Drženice
a piata Ružiná. Ako poslední
štartovali muži s nasledovnými
výsledkami: 1. Teplý Vrch čas
16,57, 2. Drženice 18,23, 3. Šálková
18,85, 4. Vlkanová 2,  5. Rimavské
Brezovo 1, 6. Rimavské Brezovo
2, 7. Nová Dedina, 8. Lučenec 2,
9. Utekáč, 10. Ružiná, 11. Točnica,
12. Vlkanová 1, 13. Podrečany. Tri
družstvá neboli hodnotené, pretože
z dvoch pokusov nespravili ani
jeden. Boli to družstvá: Tomášovce,
Lučenec 1, a žiaľ i naši hasiči. Ako
najsympatickejšie družstvo bolo vyhodnotené žiacke družstvo z Rimavského Brezova, ktoré získalo pohár
„Miss Sympatia„. I keď preteky
pre našich mužov nedopadli, ako
sme očakávali, svojím víťazstvom
nás potešili naše žiačky. Samozrejme chváliť treba i našich hasičov
zato, že i napriek nepriaznivému počasiu pripravili preteky na
výbornej úrovni. Veď 26 družstiev
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sa nezúčastní ani na okresom poriadanej súťaži. Chodia sem družstvá
z okresov: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Banská Bystrica... Tieto
družstvá majú kvalitnejšie a oveľa
výkonnejšie hasičské striekačky ako
máme my. Okrem toho ako sa hovorí, naše družstvo   je v prestavbe
a niektorí noví hasiči nie sú ešte takí
výkonní. Veríme, že sa naši hasiči na
jubilejnom 10.  ročníku i s opravenou
striekačkou predstavia v silnejšom
zložení a budú chodiť zo športových
súťaží s tými najlepšími výsledkami. Dňa 3. júna sa naše družstvo
mužov zúčastnilo územného kola,
ktoré sa konalo v Málinci. Na týchto

pretekoch obsadilo v rámci okresov
Lučenec a Poltár piate miesto a to len
šesť sek. od druhého a desať sek. od
prvého miesta. V požiarnom útoku
sme mali čas 23,8 sek. a v štafetovom
behu 8 x 50 m 87,6 sek. Na týchto
pretekoch v jednotlivcoch získal
Peter Žigo starší II. výkonnostnú triedu. Dňa 17. júla sa naše
hasičské družstvo zúčastnilo súťaže
v Šálkovej, kde v silnej konkurencii
35 družstiev obsadilo časom 20,35
sek. pomerne lichotivé 10. miesto.
Znova podotýkam, že naše družstvo
je v prestavbe. Záverom chcem
poďakovať Petrovi Žigovi staršiemu,
Petrovi Žigovi mladšiemu, Martinovi

Kamenskému a Štefanovi Drugdovi,
ktorí boli členmi družstva, keď sa
darilo a patrili sme v požiarnom útoku
medzi najlepšie družstvá kraja a aj
teraz, keď je družstvo v prestavbe,
sú jeho veľkou oporou. Do konca
jesene nás čaká ešte niekoľko pretekov, koncom mesiaca vo Vlkanovej,
ale ja verím, že po zohratí kolektívu
a s vynovenou striekačkou bude naše
hasičské družstvo patriť opäť medzi
najlepšie nielen v rámci okresu, ale
i v rámci kraja a zbierku víťazných
pohárov vo vestibule kultúrneho
domu ešte rozšíria.
Ondrej Pivka

Turisti zorganizovali
Haličskú stovku

Bralce – Políchno – Lysec –
Ľuboreč – Halič bolo príjemné
počasie bez dažďa a veľmi dobrá
nálada, ku ktorej prispeli aj mladí
haličskí turisti. V sobotu v rámci
MDD bola pripravená 25 km trasa
z Budinej do Haliče. V pominulé
roky bola veľmi slabá účasť detí
a mládeže. No táto 25-ka sa vydarila. V autobuse na Budinú
bolo 24 detí nielen z Haliče a asi
7 dospelých. Treba poďakovať
manželom Jonášovcom, ktorí
veľmi aktívne pristúpili k tejto
akcii. Nakúpili pre deti rôzne
drobnosti a sladkosti, ktoré im
Paľko po trease poukrýval a deti
ich hľadali. Upiekli si slaninku
a špekačky, aby viac vládali. Nad
Políchnom, kde mala byť dlhšia
prestávka, sa schyľovalo k veľkej

búrke. Našťastie pomohol Paľko
Polianič mladší, ktorí všetkých
turistov zviezol autom do Haliče,
a tak ich ochránil pred veľkou
búrkou. Vďaka, Paľko! Všetci sa
na záver zišli suchý v T-klube p.
Jozefa Ondrisa na tradičný guláš.
Za guláš, ochotu a trpezlivosť
Ondrisovcom ďakujeme. Vďaka
patrí aj Obecnému úradu Halič
za finančnú podporu i ostatným
sponzorom, ktorí nechcú byť menovaní. Poďakovať sa patrí aj celej
rodine Výbochovcov a Paľkovi
Kurucovi, ktorí už roky dohliadajú na dobrú pohodu v nočnom tábore nad Políchnom. Vďaka patrí
aj všetkým nemenovaným, ktorí
pomohli pri tejto veľmi vydarenej
akcii.
Mgr. Igor Kokavec

sa tak tohto roku zúčastnili len na
dvoch turnajoch. V máji na turnaji
v Hradišti, kde skončili na 3. mieste
a v júli v Gregorovej Vieske, kde obsadili 2. miesto. Začiatkom júna sme
boli pozvaní na turnaj do Tomášoviec.
Žiaľ, viacerí hráči boli na dovolenke,
alebo odcestovaní, a tak sme sa turnaja nezúčastnili. Koncom apríla
sme zorganizovali turnaj v telocvični

miestnej ZŠ s MŠ Halič. Viacero
družstiev sa nezúčastnilo, hoci boli
prihlásené. Napokon sa zúčastnili
tri družstvá, Halič skončila prvá.
V auguste už tradične organizujeme
veľký turnaj, na ktorom bude súťažiť
16 družstiev zo 4 okresov. Dúfame,
že nám počasie bude priať, a že sa aj
vy prídete pozrieť.
Mgr. Igor Kokavec

Prípravy Haličskej stovky
tohto roku boli plné obáv z počasia
a tým aj z účasti na podujatí.
Našťastie všetko vyšlo veľmi dobre. Posledný májový piatok poobede sa začali na námestí v Haliči
pomaly schádzať turisti z celého
Slovenska, dvaja Maďari, dvaja
Poliaci a traja Česi. Celkom sa ich
prihlásilo 36 a ešte domáci turisti
z KST Sokol Halič, ktorí podujatie organizovali. Tesne pred
slávnostným príhovorom starostu
obce p. Vladimírom Rehanekom
slabo spŕchlo. Našťastie to bolo
prvý a posledný raz, čo turistov
pokropilo. Na trase Halič - Sedem
Chotárov – Divín – Budiná –

Volejbal
Tohtoročná jar a ani leto
volejbalistom
veľmi
nepraje.
Daždivé a chladné počasie nedovolí
hrať na vonkajších ihriskách. Z uvedeného dôvodu je aj turnajov menej
ako po iné roky. Aj tie, ktoré boli naplánované, sa zrušili, alebo preložili
pre zlé počasie. Volejbalisti z Haliče
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Futbalová jar 2010
v haličskom Slovane

Haličskí volejbalisti
pod vedením trénera Závrackého
je vzhľadom na danú situáciu
veľmi pekné. Pri zhode náhod
mohlo mužstvo skončiť i tretie.
Okrem už spomenutých trénerov
je namieste poďakovať aj týmto dobrovoľným pomocníkom:
Miroslav Šterci Aláč (manažér
mladeže), Peter Pročko (zdravotník), Milan Zvara ml. (hospodár),
Mári Móze (ved. družstva i šofér
žiakov), D.Melichová, J.Pročko
(ved.družstva dorastu), R.Nociar
st., J.Najpaver (ved.družstva
dospelých). poďakovanie patrí
i usporiadateľom: J. Buksa, F.
Gondáš, M. Černák, M. Žigo, R.
Baláž st., A. Váradi st., Ľ. Gonda,
J. Nodžák, J. Katrušík a iní. Dňa
17. júla 2010 sa konal 5. ročník
Memoriálu Jozefa Molnára.
Vzhľadom k tomu, že tohto roku
sa potĺkame s veľmi okresaným
rozpočtom, boli sme nútení
tento turnaj urobiť len z vlastných zdrojov. Memoriál vyhralo
A-mužstvo pred dorastom, na
3. mieste skončilo opätovne
založené B-mužstvo Haliče, do
ktorého sa prinavrátili hráči z rozpadnutej TJ Lupoč. Boli sme milo
prekvapení, že k nám zavítal zo

Máme za sebou ďalší futbalový ročník.
Aj za súčastnej nie ružovej ekonomickej situácie
sa naše družstvá v okresných súťažiach nestratili.
Žiaci pod vedením trénerov Jozefíka a Vyletela
skončili v 1. triede OM na konečnom 5. mieste.
Skvelý úspech dosiahli naši dorastenci, keď
okresnú súťaž pod vedením trénera Trša vyhrali
bez jedinej prehry a postúpili do 5. ligy dorast sk.
D. Úspešne si počínali aj futbalisti nášho áčka. Po
jeseni sa nachádzali na zostupovej predposlednej
priečke a tak 7. miesto v konečnej tabuľke 1. triedy

Švajčiarska (i keď len po vyhlasení výsledkov) aj syn J. Molnára - pán Ladislav s manželkou.
Z finančných dôvodov sme tohto
roku nepokračovali v oceňovaní
bývalých futbalistov Haliče. Bolo
pre nás prijemným prekvapením,
keď sme sa z internetu dozvedeli,
že projekt „Futbal, to je hra“, teda
„odvodnenie ihriska a modernizácia jeho vybavenia“ skončil
pre Halič úspešne, keď bolo schválených 8.500,- €. Verme, že
tieto finančné prostriedky budú
v spolupráci s Obcou Halič rozumne
preinvestované,
aby
sa Haličania v tomto peknom
športovom stánku cítili lepšie. 7.
augusta odštartovala jesenná časť
futbalovej sezóny 2010/2011.
Cieľom A-mužstva pod vedením
nového hrajúceho trénera E.
Bariho je skončiť v tabuľke do 5.
miesta. Aj v jesennej časti plánujeme pokračovať vo vydávaní bulletínov a v žrebovaní cien pre divákov. Informácie o dianí v klube
sa fanúšikovia môžu dozvedieť
i na informačnej tabuli v areáli TJ
a v sociálnej sieti facebook, kde
zverejňujeme aj zostrihy z majstrovských zápasov A-mužstva.

Záverom chceme v mene celej
TJ Slovan Halič poďakovať za
zatiaľ poskytnuté finančné prostriedky Obecného úradu Halič,
Zbrojnici i firme Svoma. Veríme,
že i v jesennej časti tohto ročníka
nám budú poskytnuté finančné
prostriedky v požadovanej výške,
aby sme majstrovské zápasy
úspešne odohrali.
Výbor TJ

Na doplnenie:

● Na možnosť získania finančnej
dotácie prostredníctvom Nadácie
SLSP upozornil Mgr. Alexander
Udvardy. V spolupráci so starostom obce vypracoval projekt
a podal Žiadosť o grant Futbal to
je hra! Dňa 12.7.2010 Nadácia
SLSP písomne oznámila Obecnému úradu v Haliči, že projekt
bol úspešný a jeho realizáciu podporia sumou 8.500,00 €. Týmto
ďakujeme Mgr. Alexandrovi Udvardymu za prejavenú iniciatívu.
● V rokoch 2006–2009 Obec Halič
poskytla nižšie uvedené finančné
prostriedky a pre rok 2010 financuje priebežne schválenú dotáciu
TJ Slovan Halič, nasledovnými
finančnými prostriedkami:
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r. 2006 – 6.140,87 €
r. 2007 – 5.808,93 €
r. 2008 – 6.871,14 €
r. 2009 – 7.303,00 €
r. 2010 – 8.000,00 €
Z uvedeného vyplýva,
že v tomto roku TJ Slovan Halič
čerpá najvyššiu dotáciu za posledných päť rokov. Iné obce
a mestá z dôvodu finančnej krízy
prestávajú financovať svoje futbalové kluby. Veríme, že poskytnutá
dotácia pomôže spolu s kvalitnou prácou výboru TJ dosiahnuť
ním vytýčené ciele A mužstva,
mužstva dorastu a žiakov. V tomto držíme palce výboru TJ, lebo
cieľom ekonomickej komisie OZ
Halič je v rámci daných možností
podporovať i športové vyžitie
občanov obce Halič.
Ekonomická komisia
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Futbal na viacúčelovom
ihrisku
Začiatkom apríla zorganizovala komisia školstva
kultúry a športu pri OÚ v Haliči
turnaj v malom futbale na novom viacúčelovom ihrisku. Prihlásených bolo 6 mužstiev, no

zúčastnili sa len 4 družstvá.
Neprišli hráči z Tomášoviec
a nenazbierali sa ani domáci hráči.
Súťažili teda družstvá Data –
team Žilina, Veľká Ves, Láza, Lehôtka. Hralo sa systémom každý
s každým 2 x 15 minút. Družstvá
skončili v poradí ako boli vymenované.

Vynovený obecný
autobus
Pred pár týždňami bola
vykonaná
vonkajšia
oprava
obecného autobusa. Vymenili
sa čiastočne zhrdzavené plechy,
ktoré vadili estetickému vzhľadu
vozidla. Nemalo to však žiadny
vplyv na funkčnosť, spoľahlivosť
a bezpečnosť autobusa. Touto
rekonštrukciou dostal autobus
nový vzhľad a je pripravený na
ďalšie všestranné využívanie pre
potreby obce, školy, TJ. Pri oprave
ochotne pomáhal vodič, ktorému
veľmi záleží na tom, aby jazdil na
peknom a bezpečnom autobuse,
ale pomáhali aj nemenovaní známi, takže oprava netrvala dlho.

Víťazi turnaja v malom futbale

Ako sa využíva
multifunkčné ihrisko
Po zimnom a upršanom
jarnom počasí nebolo možné naplno využívať skolaudované nové
ihrisko. Trénovali na ňom len futbalisti A mužstva a dorastu. Pre
širšiu verejnosť sa sprístupnilo, až
keď to dovolilo počasie, ktoré nás
v tomto roku poriadne potrápilo.
V súčasnosti ho najviac využívajú
tenisti, volejbalisti, hráva sa tiež
malý futbal. Záujem o využívanie
ihriska nemajú len domáci, ale aj
športovci z okolitých obcí, najmä z Lučenca, pre ktorých je to
finančne výhodnejšie. Plocha ihris-

ka sa spravidla využíva každý deň,
a to v neskorších odpoludňajšich
hodinách a večer. Menej je ihrisko
využívané v nedeľu a v ostatné
dni dopoludnia ako i hneď popoludní. Potešiteľné je, že záujemci
si už zvykajú na spôsob prihlasovania sa resp. objednávania sa na
tréningy i zápasy, aby bol poriadok a každý spokojný. Záverom
chcem podotknúť, že v súčasnom
období obec uplatnila reklamáciu
na dodávateľa stavby, nakoľko
boli zistené závady ako rozliepanie
trávy a iné. Výrobca doporučuje
obmedziť na multifunkčnom
ihrisku futbalové tréningy.
Milan Rapčan

				
Žiadosť o grant
„Futbal to je hra“
V mesiaci máj 2010 vyhlásila
Nadácia SLSP prostredníctvom internetu grant pod názvom „Futbal to je
hra“. Uvedenú možnosť na internete
postrehol Mgr. Alexander Udvardy
ml. Z jeho podnetu, v spolupráci so
starostom obce bola Nadácii SLSP
postúpená žiadosť o uvedený grant.
V mesiaci júl 2010 dostala obec z nadácie oznam o úspešnosti žiadosti
s tým, že predložený projekt Obcou
Halič bude podporený finančnými
prostriedkami vo výške 8.500,00
€. Z uvedených prostriedkov, ale aj
povinnosťou obce prispieť z vlastného rozpočtu, by sa malo v tomto
roku pokračovať v odvodnení hracej
plochy, vybudovať nové striedačky,
osadiť nové lavičky a zlepšiť
ozvučenie. V súčasnosti obec čaká
na kritériá, resp. pokyny z Nadácie
SLSP.
Vladimír Rehanek

65. výročie skončenia
2. svetovej vojny
Dňa 7. mája, t. j.
v predvečer skončenia najhroznejšej
a najkrvavejšej masakry našich novodobých dejín sme položili kyticu
vďaky k pamätníku padlých hrdinov v našej obci. Pietneho aktu sa
zúčastnili žiaci zo základnej školy
pod vedením riaditeľa školy a jeho
zástupkyne ako i predstavitelia
obce. Nechýbal ani zástupca SZPB.
Nikdy nesmieme zabúdať na tých,
ktorí za našu slobodu obetovali to
najcennejšie - svoje životy. Urobme
všetko preto, aby sa  táto udalosť dostala hlbšie do povedomia mladých
ľudí, z ktorých  viacerí berú súčasný
život v mieri ako samozrejmosť. Veď
mnohí z padlých boli mladí a chceli
žiť, ale žiť slobodne. Každoročná
májová pietna spomienka nech je
aspoň takýmto prejavom úcty a našej
úprimnej vďaky všetkým, ktorí sa
dneška nedožili.

		

RÔZNE						
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Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:

		
František Baran
Eva Kelemenová
Nataša Jakubová
Radka Jakubová
Peter Svorad
Anna Svoradová
Marek Láska st.
Marek Láska ml.
Iveta Štěpaníková
Kristína Štěpaníková
Kristián Štěpaník
Michaela Berkyová
Estera Ondrisová

Narodení:
Oliver Neupauer
Izabelle Záhorská
Kristián Klaga
Dominika Berkyová
Tomáš Spodniak
Radko Gál
Lukáš Janšto

Odhlásení:
Zdenek Berky
Ing. Viera Demeová
MUDr. Medat Elnamnam
Zuzana Peťková
Nováková Viera

Uzavreli manželstvo:
Ing. Erika Beráková a Slavomír
Ondris
Katarína Szakácsová a Dušan
Náton
Veronika Kováčiková a Jozef
Kovalančík
Ing. Viera Drozdová a Bc. Adrián
Deme

Úmrtie:
František Schnierer
Pavlína Šuleková
Vladimír Bajči
Anna Bystrianska
Anna Kubaliaková

V mesiaci august
obec pripravuje

Kultúrne poukazy platia
v kine Hviezda
aj v Obecnej knižnici

- 14. a 15. augusta - Haličské
slávnosti

Kino Hviezda v Haliči sa
každoročne zapája do systému
kultúrnych poukazov a tým dáva  
žiakom základných a stredných škôl
možnosť výhodnejšieho vstupného
na vybraté predstavenie. Ku kinu
sa už v minulom roku pridala aj
knižnica. Členovia knižnice majú
možnosť zaplatiť členské a iné
knižničné poplatky kultúrnymi
poukazmi. Veríme, že systém bude
fungovať aj v budúcnosti a aj touto
formou sa rady našich priaznivcov
rozšíria.
Mária Veselovská

- 21. augusta - pri príležitosti
3. výročia úmrtia našej rodáčky
a spisovateľky   Hany   Ponickej
pietny akt na cintoríne
- 27. augusta - 66. výročie
Slovenského národného povstania - kladenie vencov v Lesíku
a v cintoríne, symbolická vatra
na námestí
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Halič – obec, v ktorej
žijem
Pod týmto názvom vyhlásila v jarných mesiacoch Obecná
knižnica v Haliči 1. ročník literárnej
a výtvarnej súťaže. Zapojili sa do
nej žiaci zo ZŠ s MŠ v Haliči. Svoje
práce mali možnosť odovzdať do 31.
5. 2010 v obecnej knižnici.  Najlepšie
práce boli porotou posúdené
a odmenené na školskej akadémii
v rámci ukončenia školského roku.
Literárne práce budú priebežne
uverejňované v Haličských zvestiach (niektoré sú už aj v súčasných)
a výtvarné práce budú vystavené vo
vestibule kultúrneho domu počas
Haličských slávností. Výtvarné
práce sú zapojené do súťaže o cenu
diváka, preto privítame každého
návštevníka výstavy ochotného dať
svoj hlas práci, ktorá sa mu najviac
zapáči.
Mária Veselovská

KULTÚRA

Óda na zámok

(Báseň z literárnej a výtvarnej
súťaže Halič – obec, v ktorej
žijem)
Pomalým krokom po ceste do parku,
pozerám na kvety kvitnúce v jarku.
Rozkvitla vôňami ku zámku cesta,
už kvitne trnka, tráva aj lieska.
Pamätník prastarý sa v kopci
skrýva,
prechádzka po ňom príjemná býva.
Tu čupia tajomstvá rokov a dní,
tým ťa zámok vždy očarí.
Bývalé komnaty záhady majú,
pred nami ich dôkladne ukrývajú.
V lete i v zime svoju krásu má,
bohatý na roky, pekný ako zamlada.
Eva Rehaneková, 6. A trieda

Útok na zámok

(Báseň z literárnej a výtvarnej
súťaže Halič – obec, v ktorej
žijem)
		
		
Neveľká dedina - na kopci zámok,
v ktorom bývali páni – raz dávno.
				
Turci ho prepadli cez tajnú chodbu,
zrada v tom zohrala hlavnú úlohu.

Zradcovia spustili padací most,
ktorým sa doň dalo dosť ťažko vojsť.
				
V sieni si votrelci posadali, starého
sluhu si tam ponechali.
Ten múdry nasypal do vína jed, len
čo ho vypili, zaspali hneď.
				
Zámok aj okolie dnes sa obnovuje,
nastáva čas, keď sídlo tajné veci
odhaľuje.
Martin Števka, 6. A trieda

Cesta do sna

Úspešný projekt
Obecnej knižnice Halič

(Próza z literárnej a výtvarnej
súťaže Halič – obec, v ktorej
žijem)

Obecná knižnica v Haliči na
základe podaného projektu „Literatúrou k zmene životného štýlu“
získala od Ministerstva kultúry
SR v tomto roku dotáciu vo výške
400,00 €. Dotácia bude použitá na
nákup knižničného fondu. V tomto roku sa knižnica zameriava na
nákup najmä mládežníckej literatúry a pre deti a mládež má pripravené aj rôzne podujatia. Okrem
toho, začala spoluprácu aj s denným centrom a dúfajme, že časom
si spolu vytvoríme čitateľský klub.
Prírastkový zoznam nových kníh si
čitatelia nájdu na obecnej internetovej stránke a o všetkých nových
knihách budeme informovať tiež
v ďalšom vydaní Haličských zvestí.
Mária Veselovská

Rada cestujem, a preto som sa
vo sne rozhodla, pozrieť si zámky na
Slovensku. Mám rada veľké stavby.
Takou je aj zámok v Haliči. Už bolo
po polnoci, keď som prišla k bráne.
Pršalo a bola som mokrá. Pomedzi
blesky som zazrela upevnenú kovovú
obruč, ktorou sa ohlasujú nečakané
návštevy. Buch – buch! Údery sa mi
ozývali v hlave. Most bol spustený.
Obrovský, drevený so železnými
reťazami, ktoré most spúšťali, ako
keď lietadlo pikuje k zemi. Otvoril mi komorník v čiernom fraku. Dlhé vyhnuté fúzy zapadali do
doby, v ktorej som sa ocitla. „Dobrý
večer, slečna, vítam ťa na zámku
Forgáčovcov,“ povedal. Ja som sa
len usmiala a pomedzi zadržiavaný
smiech (vyzeral smiešne) som len

precedila cez zuby: „Ahoj!“  Nemala
som veľa batožiny, lebo obvykle na
druhý deň idem preč. Kráčala som za
majestátnym komorníkom po schodoch. Prechádzali sme chodbami
vyzdobenými freskami známych
panovníkov. Chodby sa mi zdali dlhé
ako „zelená míľa.“ Vlastne, biela
míľa, keďže všetko sálalo belobou.
Vošla som do mojej izby. Nič nebolo
počuť, iba kvapky dažďa sa odrážali
na nekrytých balkónových okienkach. Kvap, kvap, kvap – krásny
zvuk. Neodolala som a vyšla som na
balkón. Bolo mi jedno, že zmoknem.
Keď mi začal padať spánok na oči,
uložila som sa do mäkkej postele.
No zanedlho som  precitla, lebo som
počula jemný hlások, ako ma volal:
„Poď za mnou, niečo ti ukážem.“ Šla
som za hlasom. Viedol ma cez bránu
k bočnému múru hradu, odkiaľ vychádzali stony a vzdychy. Až ma
striaslo, keď som si uvedomila, že je
to mučiareň. „Nie, tam naozaj nej-

				

		

dem!“ zľakla som sa a hľadala cestu
späť. „Neboj sa, nevzdávaj to, poď,
ukážem ti príjemné veci,“ oslovil
ma mladý muž, chytil ma za roztrasenú ruku a ešte dlho ma sprevádzal
po zámku. Tajnou chodbou sme
prešli k rybníku. Nepríjemný pocit
zo stiesnených priestorov vystriedal
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úžas. Naskytol sa mi nádherný nočný
pohľad na spiace labute a plávajúce
lekná. Nočné ticho pretrhla nepokojná otázka kontesy: „Antal, čo tu
robíš pri zámku? Poď do kaštieľa,
Alžbetka má zase záchvat.“ V tej
chvíli som si priala, aby sa zastavil
čas. Často sa vraciam k tomuto snu.
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Pred očami mám Antala, Annu a komorníka, zámok a prírodu, ktorá ho
objímala. Tajne si prajem, aby sa
vynašiel stroj času a mohla sa vrátiť
do čias, do ktorých som sa čo len na
chvíľu dostala v sne.
Kristína Maková, 6. A trieda

Kino Hviezda pozýva
29. 8.

PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU

Producent Pirátov Karibiku prináša ďalší akčný veľkofilm. Efektami nabitý príbeh sa odohráva v tajomných krajoch
dávnej Perzie. Armáda kráľovského mesta Nasaf sa pod vedením vezíra Nizama a troch kráľovských synov vydáva na výpravu
proti posvätnému mestu Alamut, ktorému vládne tajomná princezná Tamina. Jeden z princov – ľahkovážny a nezodpovedný
dobrodruh Dastan – sa pritom stáva obeťou komplotu a je obvinený z vraždy. Na úteku mu neostáva, než sa spojiť so záhadnou
princeznou Taminou, aby získali a ochránili prastarú dýku, schopnú vypustiť Piesky času - dar bohov, ktorý dokáže obrátiť čas
a svojmu držiteľovi umožní ovládnuť svet.   Akčný dobrodružný veľkofilm.

Zvíťazil v ňom pocit
velikášstva?
Trúfa si podceňovať
Haličanov?
Starosta obce je odmeňovaný
v zmysle zákona NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest, v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 3 uvedeného zákona starostovi   patrí   plat,   ktorý   je   súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, ods. 1. V roku 1999
(pri nástupe do funkcie súčasného starostu) bol násobok 1,89 a nástupný plat
starostu bol 17.500,- Sk.  Od 1. 1. 2002
vstúpila do platnosti novela zákona,

v ktorej je určený pre obec od 1001 do
3000 obyvateľov – 2,20 násobok. V
§ 4, ods. 2 sa hovorí, že plat starostu
nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §
3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.
Plat starostu obce bol vždy minimálny
– teda nebol obecným zastupiteľstvom
zvyšovaný. V zmysle § 5 starostovi
možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu
funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje...
O poskytnutí odmien rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Od začiatku platnosti
tohto zákona až do dnešného dňa nebola starostovi obce v Haliči (žiadnemu)
odsúhlasená odmena v plnej výške –
teda 50%.Súčasný zákon a ani predchádzajúce zákony o odmeňovaní starostov obcí nepoznali 20% príplatok
za obťažnosť funkcie.
Mzdová účtovníčka

Kalamita v cintoríne

Stojí za zamyslenie, prečo p. Pročko
šíri nepravdy a zavádza ľudí. V minulosti tvrdil, že v obci sa nič nedeje, že
obec je uspatá. Každý súdny človek,
ktorý sa snaží byť čo len trochu objektívny musí vidieť, že v obci sa
stále niečo buduje, niečo sa deje.
Je všeobecne známe, že Halič patrí
medzi prvé obce, kde sa čerpá najviac
finančných prostriedkov z európskych
fondov. V súčasnosti vsadil na ľudskú
závisť, neinformovanosť a naivitu,
najmä keď hovorí o výške starostovho
platu a ničnerobení.
Už som sa mal možnosť viackrát
presvedčiť, že v našej obci žijú ľudia
inteligentní, slušní, ktorí nepotrebujú
ku svojmu životu vyvolávanie neustálych konfliktov a ponižovanie ľudí
slovnými útokmi. Preto na ostatné
jeho klamstvá a invektívy už nebudem
reagovať.
Vladimír Rehanek

Výstavba chodníka do cintorína
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