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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

Vážení čitatelia Haličských zvestí!
Život každého z nás, tu na
Zemi, končí sa smrťou. Smrťou sa
definitívne končí príbeh pozemského
života. V tom netvoria ani tí najväčší,
ktorí žijú na tejto Zemi, výnimku. A
predsa. Jeden je výnimkou. U toho
Jediného smrť nemala šancu. Je to
Pán Ježiš Kristus. Pravý Boh a pravý
človek. Svedčia o tom slávnostne
znejúce zvony po celom kresťanskom
svete. Radostná zvesť o Kristovom
zmŕtvychvstaní znie zo všetkých
kazateľníc, všetkých kresťanských
cirkví. Kristus vstal z hrobu! Kristus
vstal z mŕtvych! Haleluja.
Evanjelium podľa Matúša 28, 1-10.
Dnes akoby ten čierny mrak, smútok, ktorý sa rozprestel nad celou
cirkvou po uložení Ježišovho tela
do hrobu sa skončil. Čierna - tmavá
farba, ktorá pokrývala oltáre, sa zmenila na bielu. Kňazi v našej cirkvi
si obliekajú bielu kamžu - symbol
nového života. Na našich tvárach
po 40 dňovom pôste sa začína javiť
radostný úsmev. Všetci sme sa stali
účastníci toho najkrajšieho životného
príbehu, ktorý nám pripravil sám Pán
Boh.
Noc pominula, svitá. Dve ženy
kráčajú k hrobu, v ktorom leží muž,
ktorého veľmi milovali. Mária Mag-

daléna a iná Mária sú nedočkavé,
netrpezlivé. Prichádzajú si obzrieť
hrob Pána a urobiť všetko, čo nestihli v prípravný sviatočný deň. Prišli
pomazať mŕtve telo, pospomínať,
možno poplakať. Nič mimoriadne
neočakávali. Ale rutina sa stala
pre nich zázrakom. Nastáva veľké
zemetrasenie. Spôsobuje ho anjel,
ktorý pohne kameňom a odvalí ho.
Anjel si naň sadne a stráži. Do takejto situácie prichádzajú tieto bezbranné ženy. Kameň je odvalený a
hrob prázdny.
Koľko otázok im muselo prejsť
hlavou. Ukradli ho? Čo s ním spravili? Nedajú mu ani po smrti pokoj?
Ale z beznádeje a nepokoja ich
vytŕha anjel. Nebojte sa, lebo viem,
že hľadáte toho ukrižovaného. Niet
Ho tu, lebo vstal.
Živý je Boh! Áno, živý je Boh.
To je to silné a radostné anjelské
evanjelium pre celý svet.
Vy sa nebojte! To sú slová, ktoré
nepovedal anjel iba vo vianočnej
zvesti pastierom, ktorí strážili
svoje stádo. Tieto slová k nám zaznievajú aj dnes. Sú slovami anjela
veľkonočného evanjelia. Niet ho
tu, lebo vstal. Takéto posolstvo,
- niet ho tu, lebo vstal z mŕtvych,
ešte nikdy nikto nedostal pri hrobe.
Našich mŕtvych, zosnulých možno

vždy nájsť v hrobe. Ale Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych, ako sám povedal.
On jediný mohol prejsť z kráľovstva
smrti, do kráľovstva života, tak, ako
keď prechádza pán z jednej izby svojho domu, do druhej.
Živý je Boh. Náš Boh. Niet
Ho tu, lebo vstal z mŕtvych. To sú
veľkonočné slová, slová života znejúce dnes aj k nám všetkým.
Milí čitatelia. Prajem Vám, aby
ste prežili tieto veľkonočné dni v radosti a šťastí, lebo Pán Ježiš vstal z
mŕtvych. Haleluja, sláva Bohu.
Mgr. Dušan Chovanec
evanjelický a.v.farár
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Mozaika z pochovávania basy
Ponúkame niekoľko fotiek z vydarenej fašiangovej akcie - 5.pochovávanie basy s Hudobno-speváckou
skupinou Haličan. Bližšie informácie nájdete v článku na 9. strane.

Foto: OÚ Halič
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Milí spoluobčania!
Redakčná rada Haličských zvestí sa rozhodla priniesť Vám, čitateľom nášho občasníka, seriál
rozhovorov s poslancami obecného zastupiteľstva - o ich radostiach, starostiach, cieľoch či
plánoch do budúcnosti. Veríme, že Vás séria rozhovorov zaujme a že si ju obľúbite.

Na slovíčko, pani poslankyňa...

Mgr. Katarína Gálová
učiteľka ZŠ s MŠ v Haliči a
učiteľka klavíra Základnej
umeleckej školy LučenecOpatová
Ktoré zo svojich plánov a predstávuvedených vo volebnom programe,
sa ti už podarilo zrealizovať?
Mojou predstavou je venovať sa
hlavne
kultúrnym
podujatiam,
zviditeľňovaniu základnej školy a
práca s deťmi. Snažím sa o to, aby sa
čo najviac obyvateľov zapájalo do
akcií obce, posilňovať ich hrdosť,
že tu žijú. Chcela by som vrátiť
určitú jedinečnosť Haliči obnovením
tradícií, ktoré tu niekedy boli a zanikli. Časť z toho sa nám aj podarila,
zorganizovali sme viaceré kultúrne
akcie s pozitívnym ohlasom.
Ďalšou mojou srdcovou záležitosťou
je ZŠ s MŠ v Haliči, kde pracujem
už veľa rokov. Škola je typom rodin-

nej školy – každý každého pozná aj
rodinné zázemie žiakov, je tu dobrá
pracovná atmosféra. Kvalifikovaní
učitelia urobia pre svojich žiakov aj
nemožné. So šikovnými žiakmi dosahujeme veľmi dobré výsledky, máme
umiestnenia v niektorých súťažiach
aj na celoslovenských súťažiach.
Máme v škole mnoho záujmových
krúžkov a pracuje tu aj pobočka
Súkromnej základnej umeleckej
školy Lučenec-Opatová, v ktorej sa
realizuje okolo 70 žiakov v štyroch
odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický). Naši
žiaci prezentujú našu obec Halič
na rôznych kultúrnych akciách. V
poobedňajších hodinách je o deti
postarané v školských kluboch, kde
sa deti venujú rôznym záujmovým
aktivitám. Bola by veľká škoda,
keby škola v našej obci pre nedostatok žiakov zanikla. Mali by sme si
chrániť to, čo už tu máme a ďalej si
to rozvíjať!
Vo februári sme spustili prvé
detské rozhlasové vysielanie, môžeš
čitateľom objasniť v čom spočíva
tento nový projekt s deťmi?
Spísali sme aktivity, ktoré sa už
udiali, alebo sú plánované a sú pre
deti zaujímavé. Konkrétne v tomto
prvom detskom vysielaní sme poslali rozhlasovú pozvánku pre haličské
deti na Pochovávanie basy spojené
so sprievodom v maskách po dedine.
Ďalej sme ich pozvali na detský
fašiangový karneval s divadlom,
súťažmi a peknými cenami.
Informovali sme o novinkách pre

deti v obecnej knižnici.
Celé vysielanie bolo spestrené
veselými detskými pesničkami.
Ako budú vyzerať tohtoročné
Haličské slávnosti, ktoré pripravuje
kultúrna komisia?
Piatok bude divadelný, nedeľa klasicky športová. Na sobotu sme pripravili množstvo sprievodných akcií
- bábkové divadlo, sokoliarov, lukostrelcov, kolotoče, skákací hrad a
iné tradičné jarmočné zaujímavosti.
V programe vystúpia šikovní
Haličania, hlavným ťahákom bude
skupina, ktorá spieva hity známej
skupiny Elán. Sobotňajší program ešte dopĺňame, preto prosíme
každého, kto má nejaký nápad či už
do programu, alebo ako sprievodnú
akciu, nech nám dá o tom vedieť na
e-mail: podatelna@halic.sk
Aké sú tvoje predstavy do budúcna
vrámci kultúrnej komisie, resp. aké
akcie nás ešte tohto roku čakajú?
Najbližšiu akciu zastrešuje skupina
Haličan – 16. apríla 2016 oslavujú
10te výročie svojho vzniku. Ďalej
30.4.2016 plánujeme stavanie mája
spojené s majálesom, 31.5.2016

váľanie mája, Deň detí, Haličské
slávnosti, oslavy SNP pri vatre...
na všetky tieto akcie srdečne
pozývam všetkých Haličanov.
S Mgr. Katarínou Gálovou sa
rozprávala Renata Padúchová
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Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do NR SR 5.3.2016 - Obec Halič

Na tomto mieste prinášame prehľad volebných výsledkov spolu s počtami hlasov jednotlivých politických
strán.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:

1311
741
737
4
727

č.1 Strana TIP
č.2 Strana moderného Slovenska /SMS/
č.3 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti /OĽANO-NOVA/
č.4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
č.5 ŠANCA
č.6 SME RODINA - Boris Kollár
č.7 Strana zelených Slovenska
č.8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
č.9 Maďarská Kresťanskodemokratická aliancia
č.10 VZDOR - strana práce
č.11 MOST - HÍD
č.12 Slovenská národná strana
č.13 Odvaha- Veľká národná a proruská koalícia
č.14 Komunistická strana Slovenska
č.15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
č.16 SMER - sociálna demokracia
č.17 Kresťansko demokratické hnutie
č.18 Slovenská občianska koalíca
č.19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
č. 20 SIEŤ
č. 21 Strana maďarskej komunity
č. 22 PRIAMA DEMOKRACIA
č. 23 Sloboda a Solidarita

8 hlasov
4 hlasy
74 hlasov
0 hlasov
2 hlasy
49 hlasov
12 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
3 hlasy
44 hlasov
59 hlasov
1 hlas
2 hlasy
1 hlas
196 hlasov
32 hlasov
2 hlasy
93 hlasov
52 hlasov
1 hlas
4 hlasy
88 hlasov

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie
1. riadneho zasadnutia OZ v Haliči
konaného dňa 8. 1. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/BERIE NA VEDOMIE:
1. Informácie z komisií OZ
2. Informácie starostu obce o činnosti

B/SCHVAĽUJE:
1. Bezplatný prenájom malej a veľkej
sály, kuchyne a sociálnych zariadení pre
hudobno-spevácku skupinu Haličan na
zorganizovanie podujatia pri príležitosti
10. výročia ich vzniku, za podmienok
stanovených obcou
2. Bezplatný prenájom malej a veľkej
sály, kuchyne a sociálnych zariadení

pre Martinu Neupauerovú a Marcelu
Neupaverovú za účelom usporiadania
reprezentačného plesu dňa 30.1.2016 s
tým, že výťažok z plesu bude použitý na
charitatívne účely v obci Halič.
3. Bezplatné užívanie multifunkčného
ihriska pre TJ Slovan Halič v zmysle
stanoveného harmonogramu.
V Haliči 8.1.2016
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Aktívni seniori
Čas neúprosne uteká nielen mladým, ale aj nám,
skôr narodeným. Spomaliť a
spríjemniť si ho aj v príjemnom a
srdcu teplom prostredí umožňuje
naše denné centrum pre seniorov.
Členovia tu nachádzajú svoje uplatnenie pri organizovaní
rôznych akcií a podujatí.
V prvom rade ide o uspokojovanie záujmov našich členov,
a to kurzami pečenia rôznych
zákuskov, sezónneho pečiva –
vianočného a veľkonočného. V
tejto oblasti pomáhame pri poskytovaní občerstvenia pri akciách
usporiadaných obcou – príprava
pampúšikov počas Pochovávania
basy a detského karnevalu, výrobu pagáčikov pri stavaní a váľaní
mája pri oslavách SNP a pri vítaní
Nového roku, ako i príprava
pečiva na oslavu Dňa detí.
Počas Haličských slávností sme
ponúkali pre účastníkov chlieb s

masťou a cibuľou, predávali tombolu. Na Mikuláša sme v stánku
seniorov obohatili sortiment predaja o vlastné výrobky – oblátky,
perníky a náramky.

tom.
Kladne hodnotíme spoluprácu
s obecným úradom a jeho kultúrnou komisiou. Podávame im pomocnú ruku pri obecných akciách
ako prejav vďaky za tieto priazniNezanedbávame ani kultúru vo vytvorené podmienky.
– zorganizovali sme návštevu
divadelného predstavenia vo
No i napriek úspešným
Zvolene, navštívili obnovenú his- výsledkom by sme radi medzi
torickú pamiatku zámok Vígľaš, seba privítali ďalších nových,
zúčastnili sme sa Gaštanových šikovných a chtivých seniorov,
slávností v Modrom Kameni. Pri ktorých máme v obci neúrekom,
akciách denného centra chýbal aby pomohli prispieť nášmu naspev a hudba, preto sme si založili predovaniu a zároveň sa necítili
vlastný spevokol, s ktorým vystu- osamelo.
pujeme v kultúrnom programe.
Nedeľné posedenie využívame na Božka Hikkerová                                                                                 
nácvik ľudových a populárnych Denné centrum pre seniorov,
piesní, ktoré spestria naše tradičné Halič
opekačky, úctou k starším a oslavy
životných jubileí.
Vďaka patrí našim heligónkárom,
členovi Jankovi Hroncovi ako i
Ondrejovi Čieškovi, ktorý je síce
mladší, ale je naším sympatizan-

V Haliči vzniklo MATERSKÉ CENTRUM.
V našej obci nebolo doteraz
zariadenie, ktoré by umožňovalo
podporu a vytváranie spoločného
priestoru deťom vo veku 0-6 rokov, tehotným ženám, ženám na
materskej dovolenke, rodičom
všeobecne a tiež osobám opatrujúcim deti so zreteľom na rozvoj
psychických a fyzických zručností
detí. Preto sa obec rozhodla
poskytnúť priestor na vznik materského centra. Činnosť centra
zastrešuje Obecný úrad Halič v
spolupráci so sociálno-zdravotnou komisiou.
Ciele tohto centra by sme mohli
zhrnúť do troch bodov:

1.) Umožniť ženám na materskej/
rodičovskej dovolenke a deťom,
rodičom a starým rodičom opatrujúcim deti relaxáciu, rozptýlenie,
možnosť vyjsť z izolácie, priestor
na neformálne stretnutia, výmenu
skúseností, vzájomnú psychickú
podporu, diskusie, vzájomné rady
a viacgeneračnú komunikáciu.
2.)
Vybudovanie
atraktívneho prostredia pre deti, kde sa
uskutočňujú voľné aj organizované aktivity zamerané na hru,
kreslenie, tvorivosť a rozvíjanie
sociálnych kontaktov s
rovesníkmi.
3.) Organizácia programov za-

meraných na spoločné trávenie
voľného času, podujatí kultúrneho či športového zamerania,
bazárov detského i materského
oblečenia a materských potrieb.

KDE CENTRUM NÁJDETE?

Centrum sídli v budove zdravotného strediska – vchod od bývalej
materskej škôlky.
Centrum je zriadené v 3-izbovom
byte na poschodí. K dispozícii
sú 2 miestnosti , jednou je herňa
pre deti a druhou spoločenská
miestnosť pre mamičky. Ďalšími
miestnosťami sú: kuchyňa,
toaleta, sprcha.
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PREVÁDZKOVÁ DOBA: každý utorok a štvrtok od 17.00 hod – prítomná bude M. Beňovská (tel. kontakt: 0949 516 508). Ďalej je možnosť centrum navštevovať mimo uvedenej prevádzkovej doby, vtedy je
potrebné vyzdvihnúť si kľúč od centra na Obecnom úrade v Haliči počas úradných hodín, t.j.
Pondelok
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok		
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda
7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok		
7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Do budúcna je možnosť stanoviť si aj iné návštevné hodiny (napr. v doobedňajších hodinách, iný čas
návštev ako vyššie uvedené). Všetko závisí od
dohôd mamičiek medzi
sebou a záujmu ostatných návštevníkov centra.
ČO CENTRUM
PONÚKA?

AKTIVITY CENTRA sa
budú odvíjať od ZÁUJMU
MAMIČIEK, ktoré budú
centrum navštevovať a
záuj-mu verejnosti, ale
radi by sme postupne
uskutočňovali najmä tieto
aktivity:
PROGRAMY PRE DETI –
herňa vybavená pekným
nábytkom a hračkami
INÉ ČINNOSTI a PROGRAMY – sezónne burzy detského oblečenia a potrieb, brigády v okolí budovy
(postupné vybudovanie pieskoviska, detského ihriska, opekanie s deťmi), spolupráca s Denným centrom
v Haliči.

KTO MÔŽE CENTRUM NAVŠTÍVIŤ?

Materské centrum je tu pre všetky mamičky a oteckov, starých rodičov s deťmi:
. ktorí chcú naplniť čas svojich detí zmysluplnou, tvorivou činnosťou
. ktorí sa chcú porozprávať
. ktorí si chcú oddýchnuť v príjemnej atmosfére spolu s ďalšími rodičmi a ďalšími deťmi
. ktorí chcú proste len „zmeniť vzduch“
Centrum začalo svoju činnosť v mesiaci február 2016. Stretávame sa zatiaľ v utorky a štvrtky. Na záver
tohto informačného článku by som chcela poďakovať Mgr. Alexandrovi Udvardymu za pomoc a ochotu pri
zriaďovaní a zariaďovaní materského centra. V záujme vzniku tohto miesta pre stretávanie mamičiek a ich
detí urobil všetko preto, aby sa centrum založilo a mohlo fungovať. Bez jeho pomoci, ochoty a iniciatívy by
centrum určite nevzniklo. Poďakovanie patrí aj Ing. Roberte Molnárovej a Mgr. Miroslave Švihlovej, ktoré
boli veľmi ochotné a nápomocné pri zariaďovaní centra.
Takže, milé MAMIČKY, srdečne Vás pozývame na návštevu materského centra, ktoré vzniklo z dobrej
vôle a jeho cieľom je vytvárať priestor pre Vás a Vaše deti. Boli by sme radi, keby sa centrum stalo Vaším
obľúbeným miestom a hlavne obľúbeným miestom Vašich detí. Príďte medzi nás!
Mira Beňovská
soc. zdravotná komisia
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VZDANIE SA POSLANECKÉHO
MANDÁTU
V Haliči, 10.1.2016
Vzdanie sa vykonávania funkcií v obci Halič
Podpísaný Mgr. Alexander Udvardy, bytom Ľ. Štúra 243/25, 985 11 Halič, nar. 27.10.1984, vzhľadom
k nespokojnosti s mojou prácou vyslovenou na rokovaní obecného zastupiteľstva, sa k 31.1.2016 vzdávam vykonávania funkcie zástupcu starostu, správy internetového sídla obce, vedenia redakčnej rady
Haličských zvestí i členstva v nej, rovnako vykonávania občianskych obradov.
Na týchto pozíciách som sa snažil pracovať pre obec a jej obyvateľov najlepšie ako som vedel,
spolupracovať so zvoleným starostom a napĺňať i body vlastného volebného programu z neúspešnej
kandidatúry na starostu obce. Žiaľ, i napriek tomu, že som často musel dať kvôli tomu do úzadia vlastnú
rodinu, či povinnosti, ktoré mi vyplývajú z hlavného zamestnania, nestačilo to. Keďže nechcem byť
„vredom, ktorý treba vyrezať”, rád prenechám svoje miesto a úlohy tomu, kto je odborníkom na všetko a
dokáže byť súčasnému starostovi obce nápomocný viac než ja. Nemám vo zvyku chváliť sa s každou dobrou myšlienkou a vecou, ktorú urobím, a tak je veľmi jednoduché ma obviniť, že nerobím nič. Beriem,
moja chyba, ale radšej mám, keď za mňa hovoria činy a nie silné slová. Ak si niekto myslí, že bažím len
po funkciách a finančnom prospechu z nich, je na omyle. Že si robotník zaslúži mzdu, je biblický princíp
a ako živiteľovi rodiny mi odmena za vykonanú prácu prišla prirodzená a nutná. Je zrejmé, že pravým
dôvodom k útokom na moju osobu nie je „konštruktívna kritika”, keďže aspekt konštruktívnosti som
doteraz nepostrehol. Ale to je asi opäť moja chyba. Vnímam to ako osobnú averziu voči mojej osobe
založenú na pochybnom démonizovaní osoby bývalého starostu, s ktorým som úzko spolupracoval.
V snahe odstrániť všetkých ľudí, ktorí si s ním dovolili súhlasiť, sa zabúda pozerať dopredu. Málokde
nové vedenia obcí preberali po voľbách obce v takej dobrej ekonomickej i funkčnej kondícii ako práve
v Haliči. Myslím, že je čas, aby si to uvedomili všetci kompetentní a podnikli kroky k trvalému rozvoju
Haliče, namiesto neustáleho pozerania do minulosti na staré, často nezmyselné spory. Nemôžem uveriť
dobrý úmysel pre Halič niekomu, kto zasieva nenávisť medzi jej obyvateľov.
Do všetkých hore uvedených funkcií som bol menovaný starostom, respektíve zvolený poslancami
obecného zastupiteľstva. Za poslanca som bol opätovne zvolený občanmi tejto obce v nie najmenšom
počte. Dlho som preto zvažoval moje ďalšie vykonávanie činnosti poslanca obecného zastupiteľstva.
Možno to bude vnímané ako útek z boja, s tým musím rátať. Pre mňa osobne je to skôr vyjadrením
postoja, že hodnoty rešpektovania zákona, pravidiel, dobrých medziľudských vzťahov, cti a spolupráce
sú v Haliči potláčané a pošliapavané. Miesto toho sa využívajú zákerné zákulisné ťahy, podpásové údery
a metódy, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani tajná služba. Toto nie je veľká politika, tu nie je potrebné
odstraňovať politických nepriateľov a zhromažďovať si diskreditujúce materiály, polopravdy a podľa
potreby ich zverejňovať pod fiktívnymi profilmi na facebooku (sociálnej sieti). Verím, že väčšina ľudí
dokáže rozmýšľať a vie, odkiaľ vietor fúka. Želám si, aby v Haliči zavládol pokoj, a ak má moja osoba
byť prekážkou tohto pokoja, radšej sa stiahnem. Rovnako sa preto vzdávam i mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva k 31.1.2016 a tým zároveň i členstva v komisiách verejného poriadku a ekonomickej a
členstva v Rade školy za obec Halič.
Želám kolegom poslancom a poslankyniam, ktorým naozaj záleží na rozvoji obce, aby boli vytrvalí a
činní, ale hlavne obozretní, aby sa nedali opiť rožkom a populizmom. Prajem Vám, aby ste pracovali a
podnecovali nielen dočasný, no najmä trvalý rozvoj Haliče ako celku.
S pozdravom
Mgr. Alexander Udvardy

POZNÁMKA REDAKCIE: dňa 11.03. 2016 Alexandra Udvardyho
			
vo funkcii poslanca obecného 		
				
zastupiteľstva nahradil Jaroslav Linhart
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     ZO ŽIVOTA OBCE

Vec
Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Halič
Vážený pán starosta obce, vážené pani poslankyne a páni poslanci,
v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 376/1990 Zb. o obecnom zriadení v účinnom znení sa
vzdávam mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Halič s účinnosťou k momentu doručenia
tohto listu obecnému úradu obce Halič (pozri dovetok cit. ustanovenia).
Pristúpiť k tomuto kroku som sa rozhodol po skutočne dlhodobom a neľahkom zvažovaní.
Primárnym dôvodom môjho rozhodnutia je, že profesia, ktorej sa venujem, si, bohužiaľ, vyžaduje množstvo
môjho času a energie. Neumožňuje mi, aby som sa v plnom rozsahu venoval výkonu svojho mandátu a
riešeniu problémov občanov našej obce. Zároveň nie som uzrozumený s tým, aby som si úlohy, ktoré sú
týmto postavením spojené, vykonával len “na polovicu“. Odporuje to základným ideám, ktoré vo svojom
živote presadzujem.
Druhým dôvodom je aj čiastočná strata motivácie spôsobená súčasnou situáciou v našej obci, ktorú nevnímam ako pozitívnu. Nepodarilo sa mi presadiť niektoré, podľa môjho názoru, racionálne riešenia, ktoré
sme spolu s niektorými zanietenými občanmi navrhovali (najmä v oblasti cestovného ruchu). Mal som pocit, akoby sa skôr hľadali dôvody, pre ktoré sa konkrétne navrhované opatrenia realizovať nedajú namiesto
toho, aby bol pochopený ich skutočný zmysel a potenciálny prínos pre život našich spoluobčanov. Nemám
zároveň pocit, že by sa na uvedených postojoch malo niečo zmeniť.
Rovnako som pri rokovaniach obecného zastupiteľstva postrádal niečo, čo by som nazval kreatívnym prostredím, ktorého snahou je za každých okolností presadzovať skutočné záujmy občana, reálne vyplývajúce
zo života v obci a nie iba z imaginárnych predstáv o tom, čo „asi“ bude pre občanov správne. Samozrejme
si hlboko vážim prácu svojich kolegov, a to najmä tých, ktorí sa o vytvorenie takéhoto prostredia naďalej
snažia. Moje dôvody v žiadnom prípade nesmerujú k neúcte k práci ľudí podieľajúcich sa na živote obce.
Uvedomujem si, že všetci to robia najlepšie ako za daných okolností vedia. Možno ich vnímať ako priestor
na zamyslenie sa a zhodnotenie, či sú súčasné prístupy naozaj správne a vedú k tomu, čo sa od zástupcov
občanov požaduje.
Dávam týmto priestor ďalším, ktorí by mohli so sebou priniesť nový vietor do plachiet a majú viac síl a
energie, aby venovali časť svojho života našej obci a ľudom v nej.
Úprimne Vám ďakujem za Vašu viac ako 5 ročnú spoluprácu. Naďalej budem sledovať život v obci a
komukoľvek, kto sa na mňa obráti, sa budem snažiť v rámci svojich možností nezištne pomôcť.
Uvedomujem si, že pre mnohých bude moje rozhodnutie sklamaním, pre niektorých potešením. Nežiadam
Vás o ospravedlnenie, nežiadam Vás o to, aby ste nemali pocit sklamania, žiadam len o jeho rešpektovanie.
Verím, že môj nástupca ma viac než plnohodnotne nahradí. Prajem si pre našu dedinku len to najlepšie a
Vám, milí kolegovia, množstvo síl a chuti do ďalšej práce.
S úctou
Mgr. Ivan Priadka
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5. pochovávanie basy
5. februára Obec Halič usporiadala už piate pochovávanie
basy v réžii hudobno-speváckej skupiny Haličan.
Strigy, princezné, babizne a
iné masky si dali zraz pred
Obecným úradom za súmraku.
Hudba, spev a veselý smiech
zneli po uliciach našej dediny.
Fašiangoví koledníci boli odmenení skvelým pohostením
od Janky Paľagovej, Adriky
Ľalíkovej, Jožka Tureka, pracovníkov Zbrojnice a hostinca
Pod gaštanom.
Po sprievode otvoril fašiangový
program spevokol žien z Denného centra a postupne sa

predstavili so svojím vystúpením deti zo ZŠ s MŠ v
Haliči, ľudová hudba bratov
Gibaľovcov a spevácky súbor
Ozvena z Lučenca.
Hudobníci a speváci potešili
všetkých prítomných pri jednotlivých stoloch pesničkami
na želanie, kým sa nezačalo
samotné pochovávanie basy.
Členovia skupiny HALIČAN
sa rozlúčili s basou s veselým,
originálnym
a
starostlivo
nacvičeným programom a
pesničkami.
Basa dala vtipne zbohom starostovi, poslancom, krčmárom,
futbalistom,
požiarnikom

všetkým občanom krátkym
veršovaným slovom.
Každá detská maska bola odmenená drobnou sladkosťou,
medzi dospelými dominovali
slnečnica, turkyňa a smrtka.
Zabavili sme sa pri žartovnej
tombole, do ktorej venovali
ceny usporiadatelia.
Zábava
pokračovala
do
skorých ranných hodín, pri
pagáčikoch a pampúšikoch,
vínku a skvelej hudbe DJ
Daňa.
Tešíme sa na ďalšie spoločné
obecné akcie.
Renata Padúchová

Karneval - svet fantázie
Každý rok sa deti tešia na karneval, kedy sa môžu nachvíľu stať
rozprávkovou bytosťou, krásnou
princeznou, éterickou vílou, roztomilým chrobáčikom, silným zvieratkom alebo strašidelným drakom
či všemocným hrdinom z komixu.
Detská predstavivosť ožíva a deti sa
ocitnú uprostred snového sveta fantázie. A keďže je fašiangové obdobie
charakteristické plesmi a karnevalmi,
ani v našej obci sme na to nezabudli.
Fašiangový detský karneval sa v
obci Halič konal dňa 7.2.2016 v
kultúrnom dome. Tento rok prilákal
veľa detí a ich rodičov, ktorí deťom
pomohli pripraviť prekrásne masky.
Bolo naozaj veselo: deti tancovali,
súťažili, predviedli svoje masky a
napokon si každé dieťa odnieslo
aspoň drobnosť, alebo dokonca výh-

ru za originálnu masku. V kategórii
dievčenských masiek to boli: Emka
Petianová, Lenka Udvardyová, Jarka
Čriepková, Soňa Poliaková, Barbarka
Kotmanová. V kategórii chlapcov
boli ocenení: Felix Kokavec, Maťo
Neupaver, Oliver Neupaver, Radko

Gál a Peťko Fajčík. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa pričinili o skvelú
atmosféru a celý priebeh karnevalu.
Veríme, že karneval 2016 priniesol
deťom radosť a užili si plno zábavy.
Mgr. Danica Pružincová
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TÚLANIE ZVIERAT,
Vynikajúce jarné
KASTRÁCIA SÚK A MAČIEK
šaláty
Kastrácia u súk a mačiek je jedným
z najčastejšie prevádzaných chirurgických zákrokov vo veterinárnej
praxi. Je to najspoľahlivejší spôsob
ako zabrániť túlaniu sa, háraniu a s
tým súvisiacich problémov ako je
falošná gravidita, „farbenie“, zápaly
meternice, nechcené šteniatka a
pod. Možnosti chirurgickej kastrácie sučiek a mačiek sú v zásade dve:
ovariektómia - čo je odstránenie
len vaječníkov, alebo ovariohysterektómia - odstránenie vaječníkov
spolu s maternicou. V prípade
preventívnej kastrácie u zdravých
sučiek bez postihnutia maternice
je úplne postačujúce odstránenie
vaječníkov a ponechanie maternice,
ktorá sa časom zmenší na drobný
väzivový pruh, ktorý nespôsobuje
žiadne problémy. Naopak pri kastrácii terapeutických sučiek a mačiek z
dôvodu výskytu zápalu maternice
alebo tumorov atď. je nevyhnutné
odstrániť vaječníky aj s maternicou v
patričnom rozsahu.
Čím skôr sa operácia prevedie, tým
väčší je ochranný efekt proti nádorom mliečnej žľazy. Z výskumov vyplýva, že fenka naozaj nemusí mať
ani raz za život šteňatá, ale ak s ňou
už, alebo vôbec, nepočítame do chovu, je dobré nechať ju vykastrovať. Z
hľadiska dokončenia telesného vývoja je vhodné kastrovať fenku, tiež
mačku až po dosiahnutí pohlavnej
a fyzickej zrelosti, tj. po odznení
1.hárania. Ak sa zákrok vykonáva
medzi 1.-2. háraním, je ochranný
vplyv až 90%. Čiže riziko výskytu
zhubného nádoru v mliečnej žľaze je
o 90% nižšie, ako u nekastrovaných
feniek.
Psy a kocúriky treba kastrovať vo
veku min 1 roka, aby bol dokončený

Reďkovkový šalát

Zväzok reďkoviek, zväzok jarnej
cibuľky, 5dkg syru NIVA,
1 pochúťková smotana
POSTUP: reďkovky umyjeme, nakrájame na menšie kúsky, cibuľku nakrájame na kolieska, nivu nastrúhame a
Čo sa týka správania, vzhľadu a ak- zalejeme pochúťkovou smotanou
tivity súk a mačiek, zostávajú takmer
Šalát z hlávkového šalátu
nezmenené. Musíme si uvedomiť, že
všetky policajné alebo slepecké sučky 2 vajcia, ½ hlávkového šalátu, 1 PL
sú kastrované a musia byť schopné majonézy, biely jogurt
a ochotné podávať vysoké výkony. POSTUP: vajcia uvaríme na tvrdo a
Dnes sú povinne kastrované aj všetky pokrájame na menšie kúsky, hlávkový
suky a psy v útulkoch . A pre sučku šalát tiež nakrájame na malé kusy, oje tento stav oveľa prirodzenejší ako solíme, okoreníme, pridáme majonézu
aplikácia vysokých dávok umelých a zalejeme bielym jogurtom.
hormónov v antikoncepčných inKarfiolový šalát
jekciách, ktoré majú obrovské
množstvo nežiaducich účinkov a ½ karfiolu, 2 paradajky, 10 dkg
prejavia sa často až po dlhej dobe. údeného syra, pochúťková smotana
Tieto lieky výrazne zvyšujú riziko cýst POSTUP: karfiol uvaríme v slanej
a nádorov vaječníkov, maternice a vode, rozoberieme na malé ružičky,
mliečnej žľazy, zápalov maternice, paradajky nakrájame na malé kúsky,
cukrovky, zlyhanie pečene a ďalších pridáme ku karfiolu, osolíme, okoreochorení. Oproti tomu kastráciou níme, nakvapkáme trošku citrónovej
uvedieme suku do prirodzeného šťavy, syr nastrúhame na hrubom
stavu pohlavného pokoja, v ktorom strúhadle a zalejeme pochúťkovou
sa nachádza po väčšinu roka, ak nie smotanou.
je v ruji.
Netreba zabúdať, že suka sa hára Všetky šaláty je výborné dochutiť
dvakrát do roka, zvyčajne na jar a v troškou medvedieho cesnaku.
jeseni s odstupom zhruba 6 mesiaKapustovo kolienkový šalát
cov. Mačka však má plodné obdobia
aj štyri do roka. Často „otehotnie“ ¼ bielej kapusty, dve mrkvy,
už v čase kojenia malých mačiatok. pochúťková smotana, soľ, korenie, 1
Ideálny čas na kastráciu je piaty PL majonézy, ½ balíka drobných kotýždeň po pôrode, pretože odhadnúť lienok
anestrus /neplodné obdobie/ je POSTUP:
Kapustu
nastrúhame,
pomerne ťažké.
poprekrajujeme na menšie kúsky,
Oliver Karkoška mrkvu nastrúhame na hrubom strúhadveterinár le, ososíme, okoreníme. Cestovinu
uvaríme v slanej vode a necháme
vychladnúť. Pridáme k zelenine a
zalejeme pochúťkovou smotanou, v
ktorej sme rozmiešali majonézu.
vývin ich močových ciest. Včasná
kastrácia môže vo vyššom veku
zvieraťa spôsobiť komplikácie s
močením, tiež s tvorbou močových
konkrementov.
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OMŠE POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Poďakovanie za dobročinnosť

Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí venovali nášmu synovi
Markovi Gálovi 2% z odvedenej dane.

Aktuality

Tak ako každý rok sa v rímskokatolíckom kostole 27. decembra
Osobitne ďakujeme:
2015 ozývali tóny vianočného konVeronike a Martynovi Moor, ktorí v zahraničí pre neho zorcertu, ktorý bol tento rok poňatý
ganizovali charitatívnu zbierku, ďalej Neziskovej organizácii
tak trochu netradične. Trio Fatal - v
Jožo Pročko deťom, usporiadateľom aj účastníkom plesovici v zložení - Ivana Ecetová -spev, Iveta
Zbrojnici, organizátorom aj účastníkom Reprezentačného plesu Vojtušová - husle a Matúš Ferko v Haliči.
klavír, mimo klasických kolied a
vianočných piesní predviedlo inTiež ďakujeme FIT rodine KLUBu. V neposlednej rade naše
terpretáciu argentínskeho tanga i
poďakovanie patrí tým, ktorí finančne prispeli a naďalej
noblesnej hudby s charakteristickprispievajú, na absolvovanie nákladných rehabilitácií, ktoré
ým temperamentom. Všetky piesne
náš syn Marko inboli interpretované v pôvodnom jatenzívne potrebuzyku a to v argentínskej španielčine.
je a poisťovňa
Dobrovoľné vstupné vo výške 215€
ich, žiaľbohu,
bolo venované nadácii Dobrý anjel.
neprepláca.
Rozlúčka so starým rokom na
Všetkým spoPodzámockom
námestí
bola
menutým, ale aj
obzvláštnená krátkym videom - zosnespomenutým
trihom obecných akcií počas celého
darcom zo srdca
roka 2015. Zaspomínali sme si na
ďakujú rodičia
stavanie mája, Deň detí, Haličské
Mária a Radoslav
slávnosti, vatru pri príležitosti SNP
Gálovci.
a iné udalosti minulého roku, ktoré
zostrihal Dušan Dojčiar. Nový rok
sa privítal pohárikom vareného vínka ohňostrojom a veselou tombolou
so strandovými cenami. Výťažok z
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Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
Berta Patrik, Bertová Renáta, Dančo Radovan, Dolnák Ján,
Dolnák Ján, Dolnáková Mária, László Miroslav, Lisu Janka, Lisu Martin, Lisu Martin, Lisuová Veronika, Lisuová
Sofia, Váradiová Renata, Vojtasovicsová Anna

tomboly bol 50€.

22. januára 2016 deti zo ZŠ s MŠ v Haliči,
spolu s p. riaditeľom školy Mgr. Dušanom
Šimovom a p. zástupkyňou PaeDr. Ľubicou
Beňovou, starostom obce Jurajom Machavom
Odhlásení:
a pracovníkmi Obce Halič uložili kyticu k
Gréč Samuel, Horváth Augustín, Klochan Patrik, Klochan pamätníku padlých hrdinov v druhej svetovej
Patrik, Šufliarska Lucia, Veselovská Mária
vojne pri soľnom úrade. Krátkym programom
si pripomenuli 71. výročie oslobodenia našej
Narodili sa:
obce.
Mária Udvardyová, Matúš Toman, Paula Nosáľová,
Dominika Hívesová, Eliška Kovalančíková, Peter Nodžák, V mesiaci január bol zvolený nový výbor TJ
Helena Berkyová
Slovan Halič: Hochholcer, Katrušík, Paľaga,
Černák, Zmuda/. Vo februári a marci odohrali
Umreli:
dorastenci zápasy v zimnom pohári, muži sa
Štefan Bystriansky, Ján Aláč, Zuzana Dóžová, Zdenek zúčastnili turnaja v Dolnej Strehovej, kde obBerky, Ján Krnáč, Mária Ďurčíková
sadili tretie miesto a odohrali 4 prípravné zápasy na umelej tráve LAFCu.
Uzavreli manželstvo:
Martin Lisu a Janka Danielová
22. februára 2016 sa divadelný súbor Strašidlá
predstavil so svojím predstavením “Na sviPočet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k taní.” /na motívy diela Ivana Bukovčana: Kým
14.3.2016 je 1634
kohút nezaspieva/

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu
a separovaného zberu na rok 2016
2016

                                           r.2017

Ž = žltá nálepka platí do konca mes. február 2016– vývoz 2x mesačne + separ. zber
M = modrá nálepka, ktorá platí do konca mes. február 2016 – vývoz 1x mesačne + separ. zber
B = béžová nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marec 2016 do konca mes. február 2017 – vývoz 2x
mesačne + separ. zber
Z = zelená nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marec 2016 do konca mes. február 2017 – vývoz 1x
mesačne + separ. zber
Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu: žlté, modré, zelené si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade ako aj kuka nádobu.

         AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ

                                       13

Edukačnými hrami poznávame svet
V materskej škole je jadrom
edukačného učenia hra, od
hry sa všetko odvíja, hra je
východiskom pre ďalšie aktivity, ktoré rozvíjajú deti v
ďalších oblastiach. Hra, ako
hlavná edukačná aktivita
pomáha spestriť program
v materskej škole, učiteľka
vhodným výberom hry,
správnym výberom metód
a foriem tvaruje detskú
osobnosť. Edukačná hra
ponechá našim deťom hravé
detstvo a súčasne ich obohatí.
My, učiteľky, v
našej materskej škole, posúvame svoju prácu dopredu,
vďaka svojej predstavivosti,
využívaním odborných vedomostí, fantázie a tvorivosti kreatívne prežijeme deň
v materskej škole.
,, No ako sme sa
hrali? “ Ročné obdobie zima
nám prinieslo veľa rôznych
tém, ktoré sme našim deťom
hravou formou priblížili, niečo
nové a zaujímavé ich aj naučili.
Rozlišovali sme zložky živej a
neživej prírody, experimentovali
s vlastnosťami farieb, rytmizovali
sme básne, riekanky, pesničky,
upevnili číselný rad, triedili
zdravé potraviny, poznávali mesto a dedinu, rozlišovali časové
vzťahy, poznávali našu vlasť
Slovensko. Hrali sme sa na snehu,
postavili snehuliaka. Mali sme
karneval, kde si deti predstavili
svoje masky, tancovali v nich,
súťažili, maškrtili. Poznávali sme
ľudské profesie, lesné zvieratá
ktoré zimujú, čítali množstvo ro-

zprávok ľudových či autorských.
Po zime nás čaká jar. Deti sa už
tešia kedy si budú môcť pobehať
po jarnej trávičke na našom
školskom dvore. Tešíme sa aj na
návštevu knižnice, ktorú každý
rok navštevujeme v rámci témy
“Marec mesiac knihy”. Budeme
spolu poznávať znaky jarného
počasia, jarné kvety, mláďatká,
domáce
zvieratá,
zasadíme
semienko a budeme pozorovať
ako rastie. A, samozrejme, nesmieme zabudnúť na sviatok
Veľkej noci, kde deťom priblížime
sviatky jari a budeme sa tešiť z
jarnej a veľkonočnej výzdoby v

materskej škole.			
Tak to je taký prierez tém
a edukačných aktivít, ktoré sme s
našimi deťmi zrealizovali. A už sa
tešíme na ďalšie nové témy, prácu, hru s našimi deťmi.
Kolektív pani učiteliek
a detičky Vám prajú príjemné
prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody, aby
boli zdravé a chlapcom bohatú
nádielku.
pani učiteľka  
Silvia Chebeňová
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VRAV KEDY

Vrav, kedy bude ten svet krajší a význam bude mať.
Vrav, kedy už svet zbytočnú krv nebude prelievať.
Možno raz, keď kroky vpred nebudú len výzvami.
Možno raz, keď minulosť bude dávno za nami.
Tak mi vrav, kedy konečne zbrane stratia lesk.
Vrav, kedy do stromu vojny udrie posledný blesk.
Možno raz, keď vietor bude mať ten správny smer.
Možno raz, keď vojde do správnych dvier.
Vrav, kedy sa strach zmení na detský smiech.
Vrav, kedy už konečne nebude vo svete hriech.
Možno raz, keď si každý dá zo seba masku dole.
Možno raz, keď každý bude hrať na vlastnej role.
Vrav, kedy už vyschnú v očiach hrozné vriedky.
Možno raz, keď zo sveta zmizne hlad a bieda.
Možno raz, no teraz sa to všetko, bohužiaľ, nedá.

súťažiaci vo Hviezdoslavovom kubíne

Karneval

Dňa 26.2.2016, posledný vyučovací deň pred jarnými prázdninami, sa žiaci 1. stupňa ZŠ zabávali na
Veronika Končelová, 7. ročník školskom karnevale. Aj keď masiek nebolo toľko,
ako po iné roky, stále sa bolo na čo pozerať. Dievčatá
sa prezliekli za princezné, víly, tanečnice...Nastrašili
nás bosorky a čarodejníci, ochránili rytieri a bojovníci. O spestrenie sa postarali tanečnice svojím
vystúpením. Žiaci súťažili, tancovali a za všetko boli
odmenení vecnými cenami i sladkosťami. V dobrej
nálade sa po skončení vyučovania rozišli domov
tešiac sa na týždeň voľna.
Vyučujúce prvého stupňa
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Vianočný pochod na Bralce
Ako každý rok, tak aj v roku
2015 počas vianočných sviatkov
organizujeme pochod na Bralce.
Autobusom poskytnutým Obecným úradom sa vyvezieme na Budinské lazy a odtiaľ už šliapeme
popri salaši Juraj smerom na
Bralce. Po krátkej prestávke a
malom občerstvení pokračujeme
popod vysielač smerom do
Políchna, odtiaľ Políchnianskou
magistrálou do Lupoče, potom
cestičkou medzi poliami popri Eženke domov do Haliče.
Vianočný pochod v tejto podobe
sa stal už tradičným. Je to jeden
z pochodov, ktorý sme zachovali po našich predchodcoch,
zakladateľoch klubu. Je to trochu
na škodu, že vlastne ani nevieme,
ktorý ročník sme v r. 2015 organizovali. Podľa niektorých pamätníkov by v roku 2016 mal byť jubilejný dvadsiaty, podľa iných by
to malo byť ešte viac, lebo údajne už nejaká partia tento pochod
chodila, hoci nepravidelne, ešte
skôr, ako bol založený náš klub
KST Sokol Halič.
Klub bol založený v r. 1996. Ďalší
názor je, že sa začalo chodiť
pozdejšie. Myslím si, že to nie je v
túto chvíľu až tak podstatné, hoci
je to škoda, že to nevieme presne.
Podstatné je, že od obnovenia
činnosti klubu v roku 2011 a ešte
nejaký ten rok predtým, na tento
vianočný pochod chodíme pravidelne. Aj termín konania bol rôzny. Opäť len z počutia viem, že sa
začalo chodiť 26.12. na Štefana,
potom to niekto zmenil a určitý
čas sa chodilo už 25.12., teda na
Štefana a takto už chodíme pravidelne. Keďže týmto pochodom
zatvárame náš kalendár turistick-

ých podujatí, a tým aj turistickú
sezónu a tiež, že o tomto pochode v podstate neinformujeme
verejnosť, považoval som za
potrebné trochu poinformovať
našich občanov aj o histórii tohto
pochodu.
Nebolo tomu inak ani v roku
2015. V predvianočnom čísle
Haličských zvestí, ako aj v reláciách obecného rozhlasu sme
pozývali všetkých priaznivcov
pešej turistiky, aby sa s nami išli
trochu prejsť. Veľká škoda je, že
Haličanov veľmi turistika nezaujíma.
Z nás občanov Haliče sme sa
ráno na námestí zišli len štyria.
Našťastie nás účasťou podporili
aj členovia iných klubov, hlavne
z Lučenca. Nakoniec na vrchole
Bralce sa nás zišlo 20. Na vrchol
smerom od Timravinej studničky
prišli k nám ešte dvaja občania –
Haličania a dvaja kamaráti z KST
Bralo Tuhár.
Nálada na vrchole Braliec bola
vynikajúca. Tá krajšia časť našej

skupiny, teda ženy, podonášali
vianočné dobroty a tak k obligátnej pečenej slaninke a klobáske
pribudlo aj nejaké vianočné
pečivo, výborné koláčiky. Porozprávali sme sa oddýchli sme si,
minútou ticha sme si uctili našich
kamarátov turistov, ktorí bohužiaľ
už nie sú medzi nami a zahájili sme
zostup do Políchna. V Políchne
nás už čakali a tak sme ešte
zotrvali v krčme v Políchne, dali
sme si pivko a potom vzhľadom
k tomu, že v zime sú dni krátke,
museli sme sa poponáhľať, aby
sme prišli za vidna. Časovo sme
boli dobre, nastal však problém.
Jeden z našich členov cestou po
magistrále nešťastne stúpil na
brvno ohraničujúce odvodňovací
rigol, ktoré bolo prikryté mokrým
napadaným lístím, pošmykol sa a
tak nešťastne spadol, že pri páde
utrpel komplikovanú zlomeninu
členka. Bolo po nálade a problém ako ho z trasy dostať domov.
Keďže terén bol členitý, jediné
riešenie bolo ísť pre neho terén-

           
nym autom. Pomohol nám JUDr.
Ladislav Kováč, ktorý veľmi
ochotne prišiel aj napriek tomu,
že sa medzi časom už aj zotmelo a
padla hmla. Preto mi dovoľte, aby
som mu touto cestou poďakoval.
Peťa sme zviezli, odviezli do nemocnice, kde ho ošetrili.
Aj napriek tomu že záver nášho
pochodu nebol šťastný, aj napriek
tomu môžeme ho hodnotiť ako
veľmi vydarenú akciu.
Na záver by som si dovolil
vyzvať občanov Haliče, priaznivcov pešej turistiky, aby sa nebáli, a svojou účasťou vo väčšom
počte prišli podporiť naše turistické akcie. Veď pešia chôdza je
najprirodzenejší pohyb človeka.
Turistike zdar!
Pavel Jonáš
        Predseda KST Sokol Halič
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Kalendár podujatí KST Sokol Halič
1.1.2016 – Novoročný výstup na Javor /p.Hikker/
19.3.2016 – Jarný kľúč – Lysec-Praha-Halič /p.Jonáš/
6.-8.5.2016 – Prechod Poľanou /p.Hikker/
27.5.2016 – Haličská 100-ka /p.Kokavec/
28.5.2016 – Haličská 25-ka /p.Hikker/
2.7.2016 – Sedem chotárov- Javor-Podkriváň /p.Jonáš, p.Hikker/
27.-29.8.2016 – Prosiecka dolina /p.Jonáš/
16.-18.9.2016 – Roháče /p. Ondris/
18.-20.11.2016 – Zádielska dolina /p.Ondris/
26.12.2016 – Vianočný výstup na Bralce /p.Jonáš/

Rozlosovanie - dospelí (jarná časť)
14K
15K
16K
17K
18K
19K
20K
21K
22K
23K
24K
25K
26K

Ne-27.03.2016 15:00
Ne-03.04.2016 15:30
Ne-10.04.2016 15:30
Ne-17.04.2016 16:00
Ne-24.04.2016 16:00
Ne-01.05.2016 16:00
Ne-08.05.2016 16:30
Ne-15.05.2016 16:30
Ne-22.05.2016 17:00
Ne-29.05.2016 17:00
Ne-05.06.2016 17:00
Ne-12.06.2016 17:00
Ne-19.06.2016 17:00

I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda
I. Trieda

TJ Slovan Halič - Slovan Tomášovce
TJ FK Stará Halič - TJ Slovan Halič
SC Čakanovce - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - Družstevník Mýtna
MŠK Podrečany - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - TJ Santrio Láza
OŠK Boľkovce - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - Kokava nad Rimavicou
ŠK L+M AQUA Rapovce - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - ŠK Slovan Vidiná
1.FK Buzitka - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - OŠK Uhorské
Hrnčiarske Zalužany - TJ Slovan Halič
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Po rokoch sa opäť uskutočnil v Haliči
Vianočný turnaj v minifutbale.
Dňa 27.12.2015 sa po 10-tich rokoch opäť konal v Haliči Vianočný turnaj v minifutbale.
Po otvorení turnaja, ktoré uskutočnil Štefan Žingor, boli vysvetlené pravidlá a nasledovalo vyžrebovanie
mužstiev do dvoch skupín - A a B. V nich sa hralo podľa kľúča každý s každým 2x5 minút. Prví dvaja z
každej skupiny postúpili do finálovej skupiny, kde sa po vyžrebovaní hralo opäť podľa stanoveného kľúča
- každý s každým o 1. až 4. miesto. Po vyrovnaných zápasoch nakoniec o poradí pri rovnosti bodov rozhodovali vzájomné zápasy.
Okrem prvých štyroch ...miest bol ešte vecnou cenou ohodnotený aj najlepší strelec turnaja - Július

1.miesto: Gaštan                v zložení:          M. Lukáč, J. Žigo, M. Lupták, J. Hámorník, J. Borovec
2.miesto: Telka                   v zložení:          P. Szabo, A. Harbrčuk, A.Várady,P. Stupár, J. Berky
3.miesto: L.Kováč – tým   v zložení:          L. Kováč ml., Š. Kucej,R. Fekete, J. Dobrocký,Ľ. Páriš
4.miesto: Pentkovci           v zložení:          A. Šesták, M. Lupták, M. Václavík, L. Turek, Segeč
Hámorník (7 gólov) a najlepší
hráč turnaja - Alexander Šesták.
Česť patrí i najstaršiemu mužstvu
turnaja v zložení: Štefan Žingor,
Július Kocúr, Ľubomír Macko,
s ktorými hral Peter Mikuš - v
základnej skupine skončili na
treťom, nepostupovom mieste.
Veľmi dobre počas finálovej
prestávky
padlo
vianočné
občerstvenie vrátane párkov s
čerstvým haličským chlebom. Za
úspešné zvládnutie vianočného

turnaja
patrí
poďakovanie
všetkým zúčastneným hráčom,
ako aj ľuďom, ktorí nám pomáhali
tento turnaj uskutočniť.
Hlavnému sponzorovi turnaja
O.Ú Halič, Ing. Branislav
Hámorník /predseda okr.org. Smer
v Lc a poslanec BBSK./ p.Mgr.
Igor Kokavec poslanec OU Halič,
p.Ladislav Kováč ml. Pekáreň
Halič, Š.Žingor Elektro-Centrum
Halič a, samozrejme, ZŠ s MŠ
v Haliči za poskytnutie telocvične.

Najdôležitejšie na záver-všetci si
z chuti zahrali, nikto sa nezranil.
To bol najkrajší dar ktorý sme si
dali na turnaji. Športu zdar!
Štefan Žingor

Rozlosovanie - dorast (jarná časť)
14K
15K
16K
17K
18K
19K
20K
21K
22K
23K
24K
25K
26K

So-26.03.2016 12:30
So-02.04.2016 13:00
So-09.04.2016 14:00
So-16.04.2016 13:30
So-23.04.2016 13:30
So-30.04.2016 14:00
So-07.05.2016 14:00
So-14.05.2016 14:00
So-21.05.2016 12:00
So-28.05.2016 14:30
Ne-05.06.2016 14:30
So-11.06.2016 14:30
So-19.06.2016 14:30

4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D

TJ Slovan Halič - Tomášovce
TJ Slovan Halič - Želovce
Kokava nad Rimavicou - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - Bušince
voľno - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - Hnúšťa
Cinobaňa - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - Dudince
Detva “B” - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - Vidiná
Nenince - TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič - Málinec
Hrnčiarske Zalužany - TJ Slovan Halič
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Finálová dvojica vianočného turnaja, vľavo víťazný tím (Gaštan), vpravo menej úspešný tím (Telka)

Hokejový turnaj
Ako každý rok aj v hokejovej sezóne 20115/2016
sme sa schádzali každú sobotu o 19.00 hod. Chceme
sa poďakovať Obecnému úradu sa poskytnutú
finančnú pomoc, bez ktorej by študenti museli platiť
za ľadovú plochu. Ani tento rok nebol výnimkou a
zúčastnili sme sa Hokejového turnaja o pohár obce
Kalinovo. Turnaj po záštitou starostu obce p. Jána
Šarkana mal medzinárodnú účasť a vysokú úroveň,
nakoľko sa na ňom zúčastnili hokejové družstvá,
ktoré majú skúsenosti s ligou. Na turnaji sa zúčastnili
mužstvá: Kalinovo, HK Halič, KLC, Steyr Austria,
Poltár, Expresstrans R.Sobota.
Turnaj sa hral spôsobom každý s každým a po nerozhodnom výsledku nasledovali samostatné nájazdy
na brankára. Do turnaja sme vstúpili víťazstvom a v dobrej nálade, ktorú sme si dokázali udržať počas
celého turnaja, aj keď to bolo náročné. Nakoniec sa nám podarilo skončiť na krásnom treťom mieste,
pričom mužstvá, ktoré skončili pred nami, hrávajú ligu vo svojich mestách.
							
Konečná tabuľka: 1. Steyr Austria
2. Expresstrans R.Sobota
3. HK Halič
4. KLC
5. Kalinovo
6. Poltár
Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v obci Kalinovo, kde nám pripravil organizátor turnaja príjemné
posedenie pri dobrej večeri. Pohár za tretie miesto
prevzal Ľudo Póni od starostu obce p. Ján Šárkana,
ktorý nás pozval na ďalší ročník Hokejového turnaja
o pohár obce KALINOVO.
Ladislav Kováč ml.
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