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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
Ak si schopný vidieť krásu, tak len preto, že ju nosíš v sebe. Lebo svet sa podobá zrkadlu,
v ktorom každý vidí svoj vlastný obraz. Paulo Coelho

Halič je najkrajšou slovenskou obcou.
Už deviaty rok prebiehalo na stránke Slovakregiónu v čase od
1. 4. do 31. 10. 2017
hlasovanie o najkrajšie
mesto a dedinu Slovenska.
Po druhom mieste v r.
2016, kde sme do poslednej chvíle bojovali
o prvenstvo s východoslovenskou
obcou
Smižany, sa nám tento
rok podarilo získať titul
najkrajšej obce Slovenska s veľkým náskokom.

Súťaž o naj mesto a obec Slovenska 2017 – oficiálne výsledky
Konečné umiestnenie miest:
1.
2.
3.

Liptovský Mikuláš
Brezno
Spišská Nová Ves

Konečné umiestnenie obcí:
25 901 hlasov
25 756 hlasov
25 689 hlasov

1.
2.
3.

Halič                           41 566 hlasov
Vinodol
15 884 hlasov
Spišské Tomášovce 15 544 hlasov

Oficiálne a verejné odovzdávanie cien sa uskutoční v Bratislave na výstave cestovného ruchu Slovakiatour 2018 v mesiaci január 2018.
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Na chvíľu bol Košický maratón u nás v Haliči
V zmysle plánu kultúrnej
komisie pri OÚ v Haliči sme
mali dňa 24. novembra 2017
u nás v malej sále kultúrneho
domu besedu o medzinárodnom maratóne mieru /MMM/
v Košiciach. Túto najstaršiu
maratónsku súťaž v Európe
nám prišli ozrejmiť organizační
pracovníci MMM – J. Klink,
pracujúci už takmer štyridsať
rokov v organizačnom výbore tohto podujatia ako i
aktuálny organizačný riaditeľ
MMM, F. Psotka, dlhoročný
organizačný pracovník MMM
a K. Klinková, dlhoročný
organizačný pracovník MMM.
Najprv, ako býva už pri našich
besedách zvykom, sme mali
doobeda túto akciu v základnej škole. Po premietnutí
filmu z maratónu v Košiciach,
ako aj propagačného materiálu, sa deti pýtali a boli
zvedavé. Po dvoch hodinách a
záverečnom spoločnom fotení
sa do obecnej kroniky, sme
sa so školou v Haliči rozlúčili
a našiel sa i kúsok času na
obhliadku Haliče. Medzi inými
sme boli pozrieť aj priestory
zámku. Po privítaní u starostu
obce Halič-privítal nás pán
podstarosta J. Linhart-sme si
povedali organizačné veci ku
poobednej besede v sále. O
16,00 hodine sa táto beseda
začala. Na začiatok sme urobili
malé prekvapenie. Z denného
centra seniór nám M.Gibala
a J. Hronec zaspievali dve
ľudové pesničky. Prečo však
prekvapenie? Nuž, na MMM
v Košiciach sa po celej trati
nachádzajú stanovištia, na

ktorých hrá pretekajúcim
naživo ľudová muzika. Potom
privítal všetkých pán Linhart a
udelil slovo pánovi Hikkerovi.
Tento na úvod predstavil
osobu Jozefa Puba Klinka
(kto to je, čo robí a robil a
ako sa podieľal na histórii
tohto druhého najstaršieho
maratónu na svete). Pán Klink
nám potom za spoluúčinnosti
svojich pomocníkov a premietacej techniky urobil skoro
dvojhodinovú prednášku
spojenú s premietaním fotiek a krátkeho filmu, ako aj
odpovedal na trefné otázky
z publika. Počas besedy
vhodne padlo občerstvenie,
o ktoré sa postaralo naše
denné centrum senior. Pán
Klink doniesol aj prospektový
materiál, ktorý rozdal do
hľadiska medzi besedujúcich.
Čo dodať ku tejto vydarenej

akcii na záver.. Myslím si, že
v škole nás bolo celkovo 33
účinkujúcich, v obci nás bolo
celkovo 20 účinkujúcich, teda
spolu 53. Či je to veľa alebo
málo nerozoberám, ale myslím si, že tí, ktorí sa zúčastnili
tejto vydarenej akcie, určite
nemusia ľutovať čas, ktorý
tam strávili.
Poznámka na záver. Podarilo
sa nám pripraviť a do plánu
roku 2018 sme už túto kultúrnu akciu aj zahrnuli – dňa 25.
mája 2018 príde na besedu do
školy a poobede aj do obce
Halič režisér a herec Ľubo
Paulovič. Už teraz ste všetci,
ktorí máte radi tohto herca,
pozvaní.
Ján Hikker

ZO ŽIVOTA OBCE

3

Verejná kanalizácia
Vážení občania!

vôd možno vydať len na dobu
určitú. Ak po uplynutí tejto doby
Obec Halič v roku 2016 ukončila už je v obci vybudovaná kanalvýstavbu verejnej kanalizácie. izácia, vlastník nehnuteľnosti
Ako vlastník nehnuteľnosti, je povinný pripojiť sa na ňu. Ak
ktorá sa nachádza v obci, ste získali povolenie predtým
kde je vybudovaná kanalizá- ako novela vstúpila do platnoscia, máte povinnosť pripojiť ti, podľa novely orgány vydávasa, a to v zmysle § 23 zákona júce rozhodnutia musia vydať
č. 442/2002 Z.z. o verejných nové rozhodnutie, ktorým zmevodovodoch
a
verejných nia podmienky (uložené povinkanalizáciách a o zmene a nosti, alebo trvanie rozhoddoplnení zákona č. 276/2001 nutia) obsiahnuté v starých
Z.z. o regulácii v sieťových rozhodnutiach. Ak nebudete
odvetviach. Vo vlastnom záu- mať ako majiteľ nehnuteľnosti
jme preto, prosím, neodklada- zmenené rozhodnutie podľa
jte
vybudovanie
domovej dnes účinného zákona do
časti prípojky a dbajte na čo 30.9.2017, znamená to, že ponajskorší termín pripojenia volenie od 30.9.2017 nemáte,
Vašej nehnuteľnosti na verejnú a taktiež ste povinní pripojiť sa
kanalizáciu, najneskôr v ter- na verejnú kanalizáciu.
míne do 30.6.2018.
Upozorňujeme, že vypúšťať
V prípade, že máte domácu odpadové vody zo žumpy a
čistiareň odpadových vôd ale- domovej čistiarne odpadových
bo žumpu s príslušným povo- vôd do verejnej kanalizácie je
lením a myslíte si, že sa Vás zakázané!
povinnosť pripojiť sa netýka, Je potrebné uvedomiť si, že
Vás musíme upozorniť na mnohé žumpy sú netesné a
nasledovné. Podľa novely odpadová voda presakuje do
zákona č. 409/2014 (Vodný podložia a znečisťuje zdroje
zákon), ktorá vstúpila do plat- pitnej vody. Pripojenie sa na
nosti 15.01.2015, všetky po- verejnú kanalizáciu je oveľa
volenia pre tzv. individuálne bezpečnejšie a ekologickejšie,
systémy čistenia odpadových účinné čistenie v čistiarňach od-

padových vôd je jednoznačne
najefektívnejším
spôsobom
likvidácie odpadových vôd,
ktoré potom môžeme vypustiť
späť do prírody. Pripojením
sa na verejnú kanalizáciu
sami prispejete k tomu, aby
voda, ktorú pijete a využívate
v domácnosti bola kvalitná a
zdravá, spoločne s nami tak
chránite naše vodné zdroje i
celé životné prostredie.
Občan, ktorý sa odmieta
pripojiť na verejnú kanalizáciu
a stále používa svoju žumpu,
sa dopúšťa priestupku. Pokiaľ
sa kontrolou pripojenia domácnosti po termíne 30.6.2018
zistí, že niektorá domácnosť
nie je pripojená na verejnú
kanalizáciu, podáme podnet na odbor starostlivosti o
životné prostredie okresného
úradu, ktorý tieto priestupky
rieši. Výška pokuty za tento
priestupok je od 16 do 331
eur. Pokiaľ priestupok trvá, je
možné uložiť pokutu aj opakovane.
Opätovne preto zdôrazňujeme,
pripojte sa na verejnú kanalizáciu v našej obci čo najskôr!
J.Machava

Výpis z evidencie obyvateľov:
Prihlásení: 27
Odhlásení: 2
Počet uzavretých sobášov: 2 - Veronika Hodošiová a Ivan Václavík, Zdenka Uhorskaiová a Juraj Pelč
Úmrtia: 2 - Matilda Svoradová, Ing.Vojtech Husárik
Počet trvalo prihlásených obyvateľov obce Halič k 8.12.2017 je 1650.
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Vitajte v Haliči pán riaditeľ
Dňa 1. septembra 2017 sa v našej obci udiala jedna, z hľadiska fungovania našej základnej školy, významná
zmena. Na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ zasadol Mgr. Radoslav Čičmanec a po devätnástich rokoch tak vystriedal predchádzajúceho riaditeľa Mgr. Dušana Šimova. Pri tejto príležitosti sme si s ním dohodli stretnutie
a porozprávali sa o jeho prvých krokoch na škole, zmenách, plánoch, ale aj o súkromí. Z nášho rozhovoru
pre Vás vyberáme tie najzaujímavejšie časti.

Pán riaditeľ, čo Vás priviedlo
do Haliče?
Na začiatku rozhovoru mi dovoľte,
aby som aspoň takouto formou
pozdravil všetkých Haličanov a
čitateľov Vášho periodika z blízkeho i ďalekého okolia, pretože so
všetkými sa stretnúť nedá. Verím
však, že počas môjho pôsobenia
v Haliči sa budem mať možnosť
pri rôznych príležitostiach či už
organizovaných obcou, školou
alebo inou inštitúciou spoznať,
porozprávať či zoznámiť s čo
najviac ľuďmi a prediskutovať s
nimi ich konštruktívne postrehy
a návrhy ohľadom našej školy.
Čo ma sem priviedlo? Samozrejme moja práca. Som učiteľom
už 17 rokov a prihlásil som sa do
výberového konania na riaditeľa
školy v Haliči, ktoré som vyhral.
No a od polovice augusta som tu
a zarezávam.
Hovoríte o sedemnásťročnej
praxi. Poviete nám teda, kde ste

pôsobili predtým?
Hneď po vyštudovaní VŠ v roku
2000 som začal pracovať na katedre matematiky PF UMB v Banskej Bystrici a zároveň učiť na ZŠ
Radvaň v Banskej Bystrici. Po
troch rokoch ma “isté dôvody”
doviedli do Lučenca, kde som sa
zamestnal na Súkromnom gymnáziu a až do roku 2016 som pôsobil najprv ako učiteľ a potom
ako riaditeľ v tejto inštitúcii. Po
dohode so zamestnávateľom som
zo školy v júli minulého roka
odišiel a na krátky čas som pracoval na ZŠ v Dolnej Strehovej.
A potom ste prišli sem...
Áno, vedel som, že tu bude
výberové konanie, a tak som to
skúsil. ...a som tu.
Smiem vedieť tie “dôvody”,
ktoré Vás priviedli do Lučenca?
Myslel som, že ste Lučenčan.
Nie, pochádzam z dedinky Chrenovec - Brusno v Prievidzskom
okrese a ten “dôvod”, prečo som
tu, je manželka. Tá je z Lučenca.
Takže aj ja som už trinásť rokov
Lučenčan.
Aha, a je to vysvetlené! Takže
ste už prešli všetkými typmi
škôl. Viete porovnať systém a
prácu v jednotlivých stupňoch?
Samozrejme je tam veľký rozdiel. Na vysokú školu zväčša
prichádzajú mladí ľudia, ktorí
sú už vyprofilovaní a vedia,
prečo tam sú a čo chcú v živote
na základe vyštudovania daného
odboru dokázať. Práca s nimi

je preto jednoduchšia. Netreba ich motivovať, netreba ich
popoháňať, chcú sami od seba.
Na strednej škole sa už objaví
veľa žiakov takých, ktorí ešte v
tých pätnástich rokoch, kedy tam
nastupujú, nevedia, čo chcú v
živote robiť a kam bude ich život
smerovať. Dosť často je tam veľa
takých, ktorí o danú školu nemajú
záujem a na základe svojho “nezáujmu” im ju vybrali rodičia.
Preto tu musí vstúpiť do popredia učiteľské majstrovstvo, kedy
veľmi záleží, ako učiteľ na tom
ktorom predmete vie pozitívne
ovplyvniť žiaka a v zbudiť jeho
záujem o danú školu. Ak sa mu
to nepodarí, resp. ak sa to nepodarí viacerým, zväčša takýto žiaci
odchádzajú. Základná škola je
jedinečná v tom, že má tú moc
zásadným spôsobom ovplyvniť
dieťa v jeho pozitívnom pohľade
smerom k vzdelaniu na celý život.
Je jedinečná aj v tom, že pri prvých
školských krokoch dieťaťa musí
byť každý rodič škole a učiteľom
nápomocný v dosiahnutí tohto
pozitívneho postoja. Rodič je
jediným spojítkom medzi školou
a dieťaťom. Všetky pozitíva by
mal vyzdvihovať a podporovať
ich a prípadné negatíva od svojho dieťaťa odstrediť a riešiť ich
v spolupráci so školou. Veď škola
sa vstupom dieťaťa na jej pôdu
stáva na dlhé roky jeho druhým
domovom - miestom, kde trávi po
domove najviac času.
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A čo hovoríte na školu v Haliči?
Aký je Váš dojem po tých
prvých troch mesiacoch?
Táto škola je tradičná škola so
skoro 40 - ročnou existenciou.
Zažila si časy, keď sem chodilo
600 žiakov a bolo to tu doslova
ako vo veľkom úli. Teraz má škola
aj so škôlkou 279 žiakov a čo sa
zmenilo je fakt, že ju navštevuje
mnoho žiakov zo sociálne
znevýhodneného
prostredia,
mnohí doslova z najbiednejších
pomerov. Nie som tu na to, aby
som niekoho súdil, ale tento
fakt najvýraznejšie ovplyvňuje
kvalitu i život na škole. Škola je
zdravá, konkurencieschopná, plná
cieľavedomých a ctižiadostivých
pedagógov, ale aj žiakov, a to je
základ, na ktorom sa dá stavať.
To ma teší a myslím, že aj
našich čitateľov. Čo konkrétne
teda pre žiakov, učiteľov a nás rodičov či obyvateľov obce pripravujete?
Školský rok má svoje tradičné pevne stanovené termíny školských
udalostí, ako sú klasifikačné obdobia ale aj obdobia prázdnin.
Okrem toho je ale veľký priestor
na rôzne či už tradičné alebo
netradičné formy vyučovania.
Chcem, aby sme takéto formy
čo najviac využívali. Aby sa deti
učili hlavne zážitkovo na vlastnej - najlepšie praktickej skúsenosti.
Presadzujem
návštevy
rôznych exkurzií, súťaží, podujatí, tvorivých dielní či koncertov
na základe záujmu pedagógov
a detí. Najhodnotnejšie je, keď
si škola sama vie zorganizovať
príťažlivé a zároveň náučné
podujatie. Tak dá o sebe vedieť.
Preto budeme naďalej pokračovať
v tradičných podujatiach ako je
Haličský štoplík, na ktoré sme
právom pyšní. Je nevyhnutnosťou

a mali by sme byť na to hrdí,
keď žiaci našej školy nás
všetkých budú zastupovať aj na
kultúrnospoločenských podujatiach obce Halič ale tiež ostatných
- spádových obcí. Na škole funguje 19 rôznorodých krúžkov, ktoré
dávajú žiakom možnosť zapojiť
sa do širokospektrálnych aktivít
a rozvíjajú tak ich hodnotový potenciál. Nezanedbateľnú úlohu v
škole zastáva aj školský klub detí,
ktorý deti po štvrtý ročník vedie
k systematickému budovaniu si
denného režimu zameraného tak
na oddychovo relaxačnú časť,
ako aj na plnenie si povinností.
Naďalej budeme spolupracovať
so SZŠ a pre našich žiakov tak
vytvárať podmienky aj na ich
napredovanie v hudobnom, výtvarnom či dramatickom odbore.
Chcel by som, aby sme v rámci
výučby anglického jazyka do roka
zaviedli na škole metódu CLIL vyučovanie iného predmetu v anglickom jazyku. Cez projekt EÚ
pokračujeme aj s náročnou prácou
s deťmi a rodinami zo sociálne
znevýhodneného prostredia a dávame im tak väčšiu šancu zaradiť
sa medzi ostatných žiakov.
To je naozaj zaujímavé. My
Haličania vidíme aj veľký potenciál v areáli školy a jeho
okolí.
Áno, nejedna škola by nám takýto
areál mohla závidieť. Je tu veľa
možností, ale samozrejme aj
práce. Som rád, že v auguste sa
v spolupráci s obcou dokončila
rekonštrukcia strechy telocviční
a my tak môžeme nerušene
pokračovať na postupnej renovácii aj vnútra objektov. Od nového roka sme zamedzili prístup
motorovým vozidlám do areálu
školy a zvýšili tak bezpečnosť
našich detí. Tiež sa snažíme z
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bezpečnostných, ale aj hygienických dôvodov dostať z areálu
preč psíčkarov. Týmto by som
chcel apelovať na všetkých
majiteľov psov, aby mali svojich
štvornohých miláčikov doma pod
kontrolou. V spolupráci s mojimi
kolegami vyhlásila naša škola humanitárnu zbierku šatstva pre deti
zo sociálne slabých rodín a po
jej skončení - na Vianoce, nami
nazbierané veci odvezieme starostom do blízkych obcí. Založili
sme žiacku radu, ktorá sa bude
spolupodieľať na tvorbe plánu
aktivít školy a bude mať za úlohu navrhovať a presadzovať aj
žiacke nápady či pripomienky k
životu školy. Našim plánom je
postupne rekonštruovať aj hlavnú
budovu
školy.
Potrebujeme
dotiahnuť vydláždenie vestibulov
školy, pretože staré linoleum už
nespĺňa svoj účel. Rokmi a časom
ošľahané, ale stále vyhovujúce
skrinky dostanú nový náter a
oživia tak vstupnú halu školy.
Moji kolegovia a kolegyne majú
výborné kreatívne nápady, a tak sa
tiež onedlho budete môcť vo vnútri
školy stretnúť s dvojjazyčnými
anglicko - slovenskými nápismi,
ktorými chceme u žiakov, ale
možno aj u mnohých dospelých
rozvíjať vzťah k cudziemu, pre
dnešnú dobu tak potrebnému, jazyku. V átriu školy plánujeme
po výrube stromov vybudovať
priestor buď na výučbové aktivity
alebo na relaxačné účely žiakov.
Odstraňujeme postupne náletové
dreviny v areáli školy a tiež staré
nebezpečné betónové kvetináče.
Pred vstupom do budovi sme namontovali smetné koše, aby sme
jednak zamedzili hádzaniu odpadkov na zem a tiež vštepovali
žiakom nutnosť starať sa o okolie školy a životné prostredie vô-
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bec. V krátkom čase bude, tiež v
spolupráci s obcou, odstránené z
areálu kompostovisko pred MŠ
a tento priestor tak tiež dostane
úplne inú - estetickejšiu dimenziu.
Ešte tento kalendárny rok chceme
začať aj s kompletným náterom
vonkajšieho oplotenia školy a
tiež zrekultivovať atletickú dráhu
a volejbalové ihrisko. Našou
ambíciou je zapojiť sa do projektu na vybudovanie vedeckého
informačno-technologického laboratória a tiež novej cudzojazyčnej
učebne. Projekt je už pripravený a
v tomto čase sa posudzuje.
No sú to smelé plány. Bodaj
by Vám väčšina z nich naozaj
vyšla. Budeme určite radi. Mňa
a možno aj našich čitateľov by
možno ešte zaujímala taká prozaická otázka. Čo robíte vo svojom voľnom čase?
No keďže mám dve deti jedenásťročného syna Erika a
šesťročnú dcéru Riu, tak väčšinu
času sa venujem im. Hlavne prázdniny sú u nás dosť akčné. Tie

zimné a jarné väčšinou lyžujeme
a tie letné zas cestujeme. Veľmi
radi spoznávame slovenské a
české hrady a zámky a čo je
dnes už možno pre niekoho až
príliš dobrodružné, pri týchto
cetách kempujeme pod stanom.
Tiež však aspoň na týždeň, ak sa
dá, zvykneme ísť zrelaxovať a
nabrať nové sily k moru. Od svojho detského obdobia som hrával
futbal a teraz sa mu venujem
tiež. Som predsedom Oblastného
futbalového zväzu v Lučenci a
tiež rozhodcom SsFZ čo mi zase
určuje program na víkendy. Takže
sa nenudím...
Pán riaditeľ, chceli by ste niečo
na záver nášho rozhovoru
odkázať našim čitateľom?
Chcem im všetkým povedať, že
každé dieťa má v sebe osobitný
potenciál, že každé dieťa je niečím
výnimočné a iné. Je len na nás, dospelých, či v ňom tento potenciál
vieme rozvinúť a podporovať ho.
Nerobme všetko zaňho, nenaučme
ho spoliehať sa na iných. Veď

raz aj z nich budú dospelí ľudia,
ktorí musia v plnej miere prevziať
zodpovednosť za svoje konanie,
činy i celý život. A ten nebudú
žiť izolovane od ostatných. Škola
na výchovu detí nestačí. Škola
ich môže len určitým smerom
ovplyvniť, rozvinúť v nich schopnosti a zručnosti. Stále je však
prvoradý rodič. Ten by mal zásadným spôsobom napomáhať škole
v jej úlohe učiť, ale zároveň aj
vychovávať. Ak bude rodič ťahať
za iný koniec povrazu ako škola,
nastane disproporcia a v hlavičke
dieťaťa začne rásť neistota a chaos. Preto si deti na jednej strane
vážme ako jedinečné osobnosti a
na druhej strane koordinujme ich
výchovu a vzdelávanie v prospech
celej spoločnosti.
Vážený pán riaditeľ v mene
redakčnej rady Vám za rozhovor ďakujem a prajem veľa
úspechov vo vašej náročnej
práci.
Jaroslav Linhart

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 5. riadneho zasadnutia OZ,
konaného dňa 14.09.2017
Uznesenie č. 39/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil
za zapisovateľku zo zasadnutia OZ
Ing. Editu Hujovú, pracovníčku
obce
B/schvaľuje - program rokovania
Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných
poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali

za schválenie programu, dočasne
neprítomná Mgr. Gálová, Mgr.
Švihlová, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 40/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil
za overovateľov zápisnice Mgr.
Igora Kokavca a Jaroslava Linharta
B/schvaľuje - 1. Člena návrhovej
komisie Miroslavu Beňovskú
Hlasovanie: 5 za, dočasne neprítomná Mgr. Gálová, Mgr. Švihlová, Ing.
Neupauer, Žigo

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 41/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ žiada :
Starostu obce o zvolanie spoločného
jednania poslancov a zástupcov TJ
Slovan Halič za účelom riešenia
situácie v športovej oblasti.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: Mgr.
Švihlová, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.

ZO ŽIVOTA OBCE
Uznesenie č. 42/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ schvaľuje 2. úpravu rozpočtu
Obce Halič na rok 2017 nasledovne:
Príjmy celkom – 1 263 813 € (Obec
+ ZŠsMŠ Halič)
Juraj Machava starosta obce
Výdavky celkom – 576 951 €, Výdavky ZŠsMŠ Halič – 686 862 €.
B/ schvaľuje finančné krytie obce
Halič na zabezpečenie spolufinancovania projektu Automatické
zavlažovanie futbalového ihriska pre
TJ Slovan Halič vo výške 3 879 €.
Finančné prostriedky budú poskytnuté v zmysle uzavretej zmluvy o
poskytnutí dotácie.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing.
Neupauer, Žigo.
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 43/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
schvaľuje VZN č.1/2017 o
vyhradení miesta a plochy na
vylepovanie volebných plagátov v
čase volebnej kampane pre voľby
do NR SR, Európskeho parlamentu,
VÚC a samosprávy obce.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Ing.
Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 44/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie informácie z
komisií ekonomickej, stavebnej,
sociálnej, školstva a verejného
poriadku
B/ súhlasí: - s predĺžením nájomnej
zmluvy pre Štefana Alberta na dobu
neurčitú
- s preplatením nákladov za opravu
poškodeného náhrobného kameňa p.
Chovancovej na základe predloženej
faktúry

C/ žiada starostu obce o zistenie
podmienok poistenia cintorína –
hrobov pre prípad živelnej pohromy
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Ing.
Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 45/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu
obce o zabezpečenie vybudovania
prechodu pre chodcov na Ul.mieru
pred L-café a umiestnením dvoch
retardérov pred prechodom pre
chodcov.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing.
Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 46/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zriadenie vecného bremena na
pozemky vedené na LV č. 650, k.ú.
Halič, obec Halič, okres Lučenec
- parc. č. 40/2, druh záhrada, výmera
299 m2,
- parc.č. 121/6, druh trvalé trávnaté
porasty, výmera 1394 m2,
- parc. č. 121/9, druh trvalé trávnaté
porasty, výmera 268 m2,
- parc.č. 121/10, druh trvalé trávnaté
porasty, výmera 1259 m2,
- parc. č. 121/13, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 232 m2,
- parc. č. 121/16, druh trvalé trávnaté porasty, výmera 275 m2,
- parc. č. 848/1, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 7872 m2,
- parc. č. 848/16, druh zastavané
plochy a nádvoria, výmera 63 m2,
- parc. č. 883/17, druh zastavané
plochy a nádvoria, výmera 6150 m2,
- parc. č. 120/1, druh trvalé trávnaté
porasty, výmera 2838 m2,
- parc. č. 121/1, druh trvalé trávnaté
porasty, výmera 2715 m2,
- parc. č. 848/1, druh ostatné plochy,
výmera 187 m2,
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- parc. č. 857, druh ostatné plochy,
výmera 2917 m2.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: JUDr.
Přibyl, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 47/2017 zo dňa
14.09.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zámer obce postaviť nájomné byty.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: JUDr.
Přibyl, Ing. Neupauer, Žigo Uznesenie bolo schválené.
V Haliči, dňa 14.09.2017
Zapísala: Ing. Hujová
Overovatelia:
Mgr. Kokavec
Linhart
Mandátna komisia: Beňovská
Juraj Machava starosta obce
Uznesenia
z 1. mimoriadneho zasadnutia
OZ, konaného dňa 26.10.2017
Uznesenie č. 48/2017
OZ schvaľuje výstavbu nájomných
bytov podľa projektovej dokumentácie č. 1, tzn,. 6 dvojizbových a 6
jednoizbových bytov.
Hlasovanie poslancov: 5 za z 9-tich
(neprítomní Mgr. Švihlová, Mgr.
Kokavec, Ing. Neupauer, p. Žigo)
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 49/2017
OZ ukladá starostovi obce
zabezpečiť monitorovanie verejného
priestranstva na ul. Hviezdoslavovej
kamerovým systémom.
Hlasovanie poslancov: 5 za z 9-tich
(neprítomní Mgr. Švihlová, Mgr.
Kokavec, Ing. Neupauer, p. Žigo)
Uznesenie bolo schválené
V Haliči, dňa 26.10.2017
Zapísala: Dana Václavíková
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Overovatelia:
Miroslava Beňovská
Mgr. Katarína Gálová
Mandátna komisia:
Jaroslav Linhart
Juraj Machava starosta obce
Uznesenia
zo 6. riadneho zasadnutia OZ,
konaného dňa 23.11.2017
Uznesenie č. 50/2017 zo dňa
23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil
za zapisovateľku zo zasadnutia OZ
Ing. Editu Hujovú, pracovníčku
obce
B/schvaľuje - program rokovania
Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných
poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali
za schválenie programu, neprítomní
Mgr. Pročko, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil
za overovateľov zápisnice JUDr.
Přibyla a Mgr. Švihlovú
B/schvaľuje - 1. Člena návrhovej
komisie Mgr. Kokavca.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Mgr.
Pročko, Ing. Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 52/2017 zo dňa
23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
bezplatný prenájom malej sály dňa
8.12.2017 od 16,00 do 22,00 hod. za
účelom Mikulášskeho posedenia s
ukončením a vyhodnotením jesennej sezóny roku 2017 pre TJ Slovan
Halič, mužstvo žiakov.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní Mgr.
Pročko, Ing. Neupauer, Žigo

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 53/2017 zo dňa
23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu navrhovaného rozpočtu na
rok 2018 nasledovne:
Kontrolná činnosť – 3500,00 €,
kultúrna činnosť – 10 100,00 € a
Správa budovy ZŠsMŠ – 2 778,00
€.
Hlasovanie: 6 za, zdržal sa Mgr.
Kokavec, neprítomní Ing. Neupauer,
Žigo.
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 56/2017 zo dňa
23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informácie z komisií:
ekonomickej, kultúrnej, stavebnej,
sociálnej,
verejného poriadku a z komisie
dopravy.

Uznesenie č. 54/2017 zo dňa
23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo:
A/berie na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu na rok 2018-2020
B/ berie na vedomie návrh rozpočtu
na roky 2019 a 2020
C/ schvaľuje rozpočet Obce Halič
na rok 2018 nasledovne:
Príjmy – 1 182 948 € v členení na
100/daňové príjmy – 608 625 €,
200/nedaňové príjmy – 44 990 €,
200/transfery – 519 400 €, 400/
finančné príjmy – 9 933 €; Výdavky
– 1 174 348 € v členení na 600/
bežné
výdavky – 1 080 096 €, 700/kapitálové výdavky – 91 000 €, 800/
splátky úverov – 3 252 €.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing.
Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 55/2017 zo dňa
23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2017, ktorým sa ruší
VZN Obce Halič č. 4/2016 o určení
miestneho poplatku za rozvoj s
účinnosťou od 1.1.2018.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní: Mgr.
Švihlová, Ing. Neupauer, Žigo

Uznesenie č. 57/2017 zo dňa
23.11.2017
OZ menuje inventarizačnú komisiu
v zložení: predseda – Jaroslav Linhart, členovia: Mgr. Kokavec, Ing.
Hujová, Dana Václavíková, Mária
Veselovská.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní Ing.
Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 58/2017 zo dňa
23.11.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
bezplatný prenájom malej sály
kultúrneho domu dňa 6.1.2018
pre HK Rekon Halič za účelom
vyhodnotenia a občerstvenia pre
účastníkom turnaja „O pohár starostu obce Halič“.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Ing.
Neupauer, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
V Haliči, dňa 23.11.2017
Zapísala: Ing. Hujová
Overovatelia:
JUDr. Přibyl
Mgr. Švihlová
Mandátna komisia:
Mgr. Kokavec
Juraj Machava starosta obce

Stretnutie jubilantov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
KULTÚRA
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Ako býva každý rok zvykom, i
tohto roku sa v mesiaci október
stretli jubilanti pri príležitosti
mesiaca úcty k starším. Pekný kultúrny program vyplnený pásmom básní, piesní
a tancov im pripravili žiaci zo
Základnej školy s materskou
školou v Haliči a žiaci Súkromnej základnej umeleckej
školy v Opatovej pod vedením
Mgr. Gálovej a Mgr. Lukáčovej.
Kultúrnym programom potešil
aj spevokol Denného centra v
Haliči. Stretnutie pokračovalo
v malej sále kultúrneho domu,
kde ich privítal pán starosta,
ktorý ocenil ich celoživotnú
prácu a zaželal im veľa zdravia,
síl a príjemných chvíľ v ďalšom

živote. Každý jubilant bol obdarovaný kvetom a malým
darčekom. Pohostenie a posedenie spríjemňoval v malej
sále spevokol Denného centra
v Haliči. Jubilantom želáme
do ďalšieho života veľa zdra-

via a pohody a poďakovanie
patrí všetkým, ktorí prispeli
k príjemnej atmosfére tohto
stretnutia.

6. december je od 9. storočia
cirkvou
zasvätený
sv.
Mikulášovi,
predchádzal
mu pohanský sviatok spojený s obdobím pred zimným slnovratom. Tento sviatok je spojený s historicky
reálnou postavou biskupa
Mikuláša, ktorý sa narodil asi okolo roku 270. Pre
svoju nevšednú obetavosť a
dobrotu bol veľmi obľúbený
medzi ľuďmi a predchádzala ho jeho dobrá povesť.
Stal sa patrónom rybárov,
lodníkov, pltníkov, zlatníkov, dospelých dievčat,
neviest, škôl a žiakov, ale i
lekárnikov a voňavkárov.
(Tých posledných zrejme
preto, lebo z jeho hrobky

vraj vytekala voňavá živica,
teda myrha).
Dnes je deň sv. Mikuláša,
sviatok predovšetkým pre
deti, ktoré sú v tento deň
obdarovávané
rôznymi
sladkosťami. Obdarované

sú hlavne tie deti, ktoré si
predvečer sviatku nezabudnú vyumývať topánočky
alebo čižmičky a vyložia
ich pekne za okienko svojej
izbičky. To, či si v nich na
druhý deň nájdu nejakú do-

Svätý Mikuláš

M. Beňovská
sociálno-zdravotná komisia
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brotu či jabĺčko alebo prútik,
záleží len od nich a od toho
aké dobré boli.
Ani v našej dedine sa tento
sviatok nikdy neopomenie. I tento rok k nám zavítal sv. Mikuláš so svojimi
pomocníkmi, s anjelom a
čertom, i keď tých čertov
bolo viac. Niektoré deti sa
čertom smiali, no niektoré si
i poplakali, ale zato všetky
svorne sľubovali dobrotu a
poslušnosť. Detičky, ktoré
Mikulášovi zarecitovali, zatancovali alebo zaspievali,
boli po zásluhe odmenené.
Pre mamičky a oteckov bol
nachystaný punč a nechýbali ani stánky s vianočným
pečivom a rôznymi ozdobami.

Ako ten čas letí ...
pre deti je kniha o Štoplíkovi.
Hanu Ponickú a jej tvorbu si
každoročne pripomíname aj
literárnou, recitačnou a výtvarnou súťažou detí na našej
základnej škole, pod názvom
Haličský štoplík. Za svoju
prácu bola vyznamenaná “Radom Ľudovíta Štúra I. triedy”.
Na záver mi dovoľte vysloviť
srdečné poďakovanie
všetkým tým, ktorí majú
pani Hanu Ponickú hlboko
vrytú vo svojich srdciach a
nedovoľujú nám zabudnúť na
túto výnimočnú ženu. Česť jej
pamiatke.

Katarína Karmanová

Dňa 21. augusta 2017 sme
si pripomenuli už desiate
výročie úmrtia našej rodáčky,
spisovateľky Hany Ponickej.
Pietna spomienka sa pri tejto
príležitosti konala na našom
cintoríne, kde našla pokoj
pre svoj večný odpočinok.
Život Hany Ponickej bol od
ranného detstva spätý s
Haličou, kde sa aj 15. júla
1922 narodila. Jej literárna
tvorba bola rôznorodá. Pre
deti písala najmä v mladšom
veku. Próza a publicistika pre
dospelých prišla na rad až
neskôr. Hana Ponická bola
tiež úspešná prekladateľka.
Jej najznámejším príbehom

Miestny odbor Matice Slovenskej v Haliči, Obecný
úrad Halič a Základná škola
s materskou školou v Haliči
spolu zorganizovali aj tento
rok literárno-výtvarnú súťaž –„
Haličský štoplík Hany Ponickej“.
Súťaž sa uskutočnila dňa
23. 11. 2017 v priestoroch
Základnej školy v Haliči.
Súťaže sa zúčastnili žiaci
od prvého po siedmy ročník.
Celá súťaž sa niesla vo veľmi
dobrej atmosfére a výkony
súťažiacich detí boli výborné.
Päťčlenná porota mala ťažkú
úlohu vybrať tých najlepších.
Odmenené deti okrem diplomu dostali aj hodnotné ceny,
na ktoré prispeli všetci traja
organizátori.

Počas prestávky v súťaži boli
predseda Miestneho odboru
Matice Slovenskej spolu s
riaditeľom Základnej školy v
Haliči a dvoma žiakmi položiť

na hrob spisovateľky Hany
Ponickej kyticu kvetov na
znak úcty a vďaky.
V literárnej súťaži v prednese poézie a prózy bolo od-

Haličský “ŠTOPLÍK Hany Ponickej “ 9. ročník

J.Linhart

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
menených celkom 25 žiakov,
z toho bolo 9 prvých miest, 9
druhých miest a 7 tretích miest.
Vo výtvarnej súťaži bolo
udelených 6 ocenení, z toho
Literárna súťaž:
Prvé miesta :
Jakub Budáč (1.A)
Sára Fízeľová (2. A)
Kristína Marková (3.A)
Barbora Farkašová (3. B)
Ivan Ružička (4.A)
Matej Kliment (4.A)
Kristína Belková (5. A)
Alexandra Oláhová (6.A)
Eva Kučerová (7.A)
Výtvarná súťaž:
Prvé miesta :
Trieda 3.A
Školský klub (p. Lukáčová)
Ďakujem všetkým
súťažiacim za predvedené
výkony a pani učiteľkám
súťažiacich tried za kvalitnú
prípravu svojich žiakov na
súťaž.
Všetkým nám bol odmenou radosť a šťastný výraz
v očiach ocenených detí.
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bolo 5 kolektívnych prác a
jedna individuálna práca.
Tu sú mená odmenených
súťažiacich :

Druhé miesta:
Hanka Udvardyová (1.A)
Nelka Orlaiová (1.A)
Viktória Nátonová (2.A)
Samuel Belov (2.A)
Romana Kondrlíková (3.A)
Diana Lacková (3.B)
Alexander Németh (4.A)
Angelika Némethová (4.A)
Viktória Repecká (7.A)

Tretie miesta:
Lenka Fajčíková (1.A)
Mariana Klochanová (2.A)
Ela Udvardyová (3.A)
Lucia Galádová (3.A)
Natália Balagová (3.B)
Lukáš Bahleda (4.A)
Alexandra Jašková (6.A)

Druhé miesta:
Trieda 3.B
Špeciálna trieda (p. Šuranová)

Tretie miesta:
Trieda 1. B
Alexandra Jašková (6.A)

Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník.
Ing. Emil Ďurica
Predseda Miestneho odboru
Matice Slovenskej v Haliči

Obecná knižnica v
Haliči, na základe
úspešného projektu „Za poznaním aj
zábavou“, získala v
roku 2017 finančné
prostriedky na nákup novej literatúry
vo výške 1.200,00
€. Dotáciu poskytol
Fond na podporu
umenia. Za poskytnuté finančné prostriedky ďakujeme.
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Dňa 16.11. sa i naša škola pripojila k aktivitám Európskeho
týždňa boja proti drogám. Droga
sa stala realitou súčasnosti. Popri
alkohole a tabaku veľmi rázne
vstupujú do nášho života i ďalšie
drogy, po ktorých siaha, žiaľ,
čoraz viac mladých ľudí.
V našej spoločnosti neustále
narastá počet drogovo závislých. Veková hranica sa posúva
smerom nadol, čo je alarmujúce
a vedie nás k zamysleniu sa nad
touto hrozbou. Túto skutočnosť
si musíme všetci uvedomiť a
klásť väčší dôraz na prevenciu.
Preto aj na našej škole v tento
deň prebehlo veľa zaujímavých
aktivít. Naši pedagógovia a
pracovníčky ŠOV sa s deťmi v
tomto dni zamerali na diskusie k tejto téme a snažili sa ich
usmerniť k zdravému životnému

štýlu. Tí menší si pozreli kreslené príbehy z preventívneho
programu. Veľmi zaujímavou
a príťažlivou bola aj beseda so
záchranármi a policajtmi.
Nesmieme zabudnúť, že hlavnou
zbraňou proti drogám je šport.
Preto sa i v našej telocvični
odohrali športové turnaje vo
vybíjanej. Našim žiakom sme sa

Európsky týždeň boja proti drogám

DEŇ JABLKA
Jablko. Sladké, voňavé,
šťavnaté...... Jablko je jedno
z najzdravších druhov ovocia.
Dňa 18. októbra sme usporiadali akciu, ktorú sme nazvali „ JABĹČKOVÝ DEŇ“.
Hneď ráno sme začali rannou komunitou zameranou
na význam jablka v našej
strave
a ochrane nášho
zdravia.
Ďalej
pokračovalo
vyučovanie v triede, pričom
jablko bolo významnou motiváciou na hodinách slovenského jazyka i matematiky. Žiaci riešili jabĺčkové
úlohy, tvorili básničky, kreslili i spievali o nich. Žiačky

2. stupňa A. Oláhová a K.
Belková si pripravili rôzne
jabĺčkové aktivity. Nechýbala ani súťaž „O najväčšie a
najkrajšie jablko.“
Vyvrcholením
dňa
bol
„Jabĺčkový tanec.“

snažili celý deň priblížiť zdravý
životný štýl a viedli sme ich k
správnemu rozhodnutiu, aby v
živote neprepadli závislostiam a
dokázali v správnej chvíli použiť
slovo NIE!
Mgr. Bernátová

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
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Halloween – sviatok veselých tekvičiek
27. október sa už od rána niesol v
znamení Halloweenskych aktivít.
Členovia žiackej rady s pomocou
šikovných žiakov a vyučujúcich
cudzích jazykov pripravili
pre žiakov 1. stupňa a piatych
ročníkov aj tento rok netradičný
posledný deň v škole pred nastávajúcimi jesennými prázdninami. Vyzdobili zatemnenú
veľkú telocvičňu strašidlami,
kartónovými tekvicami, strigami, netopiermi, pavúkmi,
pavučinami, kostrami a duchmi.
Do takto vyzdobených priestorov pozvali každého, kto mal
chuť si zatancovať a zabaviť sa
v štýle a kostýme Halloweenu.
Už od štvrtka žiaci začali nosiť
krásne vyrezávané, strašidelne

Aktuality:
7.10.2017 sme sa už
tradične
zúčastnili
Gaštanových slávností
v Modrom kameni,
ochutnali sme miestne
gaštanové špeciality a
zabavili sme sa na koncertoch ľudovej aj modernej hudby.
17.10.2017
kultúrna
komisia
zorganizovala zájazd obecným
autobusom do divadla J.G.Tajovského vo
Zvolene na divadelné
predstavenie „Denník
Anny Frankovej“.

vyzerajúce tekvice, ktoré sme
vystavili v klubovni. Porota mala
veru neľahkú úlohu, keď musela pristúpiť k vyhodnoteniu.
Tri najzaujímavejšie tekvicové
príšery boli odmenené drobnými
vecnými cenami a všetci ostatní žiaci si za svoje tekvičkové
dielka odniesli domov diplomy.
Deň sme začali v prvej polovici veľkej telocvične rôznymi
logickými aktivitami, anglickým kvízom s halloweenskou
slovnou zásobou, labyrintom,
prekážkovou dráhou so zaviazanými očami, fotením sa s
rekvizitami a inými súťažiami, za
splnenie ktorých si žiaci prevzali sladkú odmenu. V druhej
polovici veľkej telocvične sa

žiaci zabávali na Halloweenskej
diskotéke a stoličkovom tanci vo
svojich strašidelných kostýmoch
duchov, kostier, čarodejníc, drakulov, čiernych mačiek, upírov,
múmií, zombíkov a iných príšer.
Každý kostým bol odmenený
drobnou vecnou cenou. Súčasne
v klubovni prebiehali tvorivé
dielne a zábava pokračovala aj
strašidelnou rozprávkou Hotel
Transylvánia.
Takýmto netradičným dňom sme
sa lúčili pred jesennými prázdninami.
Ďakujeme všetkým deťom za
príjemne strávený čas a členom
žiackej rady za za pripravenie
akcie.
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Súkromná základná umelecká škola Opatová
elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Halič

Vianoce sú tu, sviatky pokoja,
všetci už čakáme v blízkosti
dvier,
kedy sa sviatočne otvoria a do
duše vojde láska a mier.
Blížia sa nám najkrajšie sviatky v roku, kedy všetci spolu
zasadneme za krásne prestretý
vianočný stôl, na chvíľu zastavíme čas a tešíme sa zo
spoločne strávených chvíľ.
Aj my pani učiteľky a detičky
SZUŠ v Haliči sa touto cestou
chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám pomáhate pri našej
práci.
Chceme sa poďakovať rodičom
za pomoc pri našich vystúpeniach, za to, že nás neustále podporujete. ĎAKUJEME!
Ďakujeme pánovi Dušanovi
Dojčiarovi, ktorý nám strihá
hudbu a natáča naše vystúpenia.
Bez jeho pomoci by naše vystúpenia nemali ten správny tón.
Ďalšie veľké ďakujeme patrí pani
Ivetke Měrčákovej, ktorá nám
šije kostýmy, pánovi Budáčovi,
ktorý nás sprevádza hrou na
akordeón pri našich ľudových
choreografiách a vystúpeniach,
pani Katke Karmanovej, ktorá
nám fotí naše vystúpenia.
Zároveň ďakujeme aj vedeniu ZŠ
s MŠ v Haliči a vedeniu SZUŠ
v Opatovej, všetkým kolegom a
kolegyniam za ich podporu pri
podujatiach SZUŠ.
Chceme sa tiež poďakovať OÚ
v Haliči a všetkým pánom starostom a pani starostke obce
Lehôtka, Ľuboreč, Stará Halič
a Gregorova Vieska za to, že

nás pozývajú na podujatia v ich
obciach. Za príjemne strávené
chvíle pri našom vystúpení,
pánom starostom a pani starostke
za krásne slová, ktoré patrili nám,
za ocenenie našej snahy a práce,
za skvelé pohostenie a darčeky.
Veľmi si to vážime a ešte raz zo
srdca ďakujeme.
Zároveň si vás dovoľujeme
pozvať na „Vianočný koncert“
elokovaného pracoviska SZUŠ
v Haliči, ktorý sa bude konať
20.12.2017 o 17:00 hod. v KD v
Haliči.

Vinšujeme vám hody sviatky, aby
vás Pán Boh doniesol do pamiatky.
Na poli úrod, vo dvore hojnosť, v
izbe lásku, úprimnosť!
Tak vinšujeme vám!
Za kolektív detí a učiteliek SZUŠ
Halič
Mgr. Anna Lukáčová DiS. art

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ

15

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Halič
Veselí sme kamaráti, v ŠKD
sa radi máme, stále niečo
vyrábame, učíme sa, aj sa
hráme.

a na strážcove otázky zodpovedali.
•
Históriu našej obce
Halič už tiež ovládame,
dozvedeli sme sa o nej z
Celým obdobím od začiatku besedy s pánom Ing. Jánom
školského roka prejdime a
Hikkerom, to je všetkým
spoločne si na naše akcie v
známe. Vieme, že na miŠKD spomeňme.
este školy bol školský sad,
•
Na začiatku
jabĺčka z neho mal každý
školského roka sme v
rád. V Haliči sme aj kaštieľ
našom ŠKD prvákov
mali, páni sa po záhradách
privítali, Romanka Konprechádzali. Čo to bolo
drlíková z 3.A a Jessica
počuť z diaľky od rybníka?
Boháčová zo 4.A ich pasoTo už vláčik na každého písvali a naši prváčikovia nám kal! Halič bola hrnčiarska
svoj sľub podpísali.
dedina, hrnčiarstvu sa ve•
Čarodejnícka párty
novala nejedna rodina. Pri
to bola paráda, v ŠKD
soľnom úrade každý zvolá
vládla perfektná nálada. Za - tá budova naproti je stará
čarodejníkov a čarodejnice
škola! Naši starí rodičia sa
sme sa prezliekli a dobrú
v nej učievali, dobré známzábavu spolu upiekli :)
ky dostávali. Nad kopci nad
Večerom sme sa na cintorín Haličou zámok svojou krávybrali, sviečky zapálili a za sou prekvitá, každý turista
všetky dušičky sa pomodsa naň opýta. Tieto a mnoho
lili. Strašidelná nočná hra
informácií sme sa z besedy
na každého z nás počkala.
dozvedeli, veru sme všetko
Po indíciách sme sa až k
nevedeli.
sladkému pokladu dostali
•
Letí, letí šarkan letí,

do ŠKD milé deti. Doma sme
ich vyrobili, rodičia nám
pomáhali. Pristáli nám v
jedálni, ozdobili záclony.
Kuchárky sme poprosili,
šarkany nám hodnotili.
Ťažkú úlohu dostali, tri
najkrajšie šarkany vybrali.
Prvé miesto Samko Pitoňák
z 1.A získal, za druhé
miesto Ninka Laššanová z
3.A šťastím zvýskla. Prvá
bola Sofka Martinková z
1.A veru, za jej šikovnosť
dostala peknú cenu. Nikto z
nás však nezostal smutný,
dostali sme diplom, pero a
cukrík sladký :)
•
I do výtvarnej súťaže
„Haličský štoplík Hany
Ponickej“ sme sa zapojili a
krásne 1. a 2. miesta v nej
obsadili.
•
Keď vonku tíško
sniežik padal, každý si v
srdiečkach hneď niečo
prial. V tento krásny
predvianočný a zimný čas,
tešil sa z vyrábania zimných ozdôbok každý z nás.
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Celé oddelenia, chodby i
jedáleň školy sme vločkami,
snehuliakmi, stromčekmi
ozdobili a aj do súťaže o
najkrajšiu zimnú nástenku
sme sa zapojili.
•
6. decembra to každý
z nás vie, Mikuláš navštívil
aj naše ŠKD. Jeho pomocník čertík, bol veru čertík
Bertík. Našťastie do vreca
nikoho nezobral, pretože
každý z nás mu zaspieval,
zatancoval i básničku
povedal. Vo večerných
hodinách sme sa za svetielok lampiónov na námestie dostali a aj tam na
Mikuláša čakali. Spolu s
pani vychovávateľkami sme

si anjelikov a stromčeky
vyrobili, na Mikulášskom
trhu na “Podzámockom
námestí” ich predávali a na
krásne hračky do ŠKD sme
si peniažky zarobili.
A čo nás do konca roka
2017 v ŠKD ešte čaká?
•
Na Luciu si pierka zoberieme a všetky kúty nimi
vymetieme.
•
Anjelske Vianoce
spolu zažijeme, za anjelov
sa oblečieme a aj svojich kamarátov z ŠKD obdarujeme.
•
Tento krásny kalendárny rok 2017 v ŠKD
zavŕšime, na Vianočnú akadémiu (20.12.2017) pásmo

plné, pesničiek, básničiek a
tancov pripravíme.
Na záver ešte povedať
chceme, že rodičom, ZŠ
s MŠ a OÚ v Haliči
i
všetkým našim priaznivcom zo srdca ďakujeme!
Prajeme vám Vianoce
krásne a čisté ako sneh, v
rodine pohodu a smiech. Silvestrovskú náladu po celý
rok, šťastie nech sprevádza
každý Váš krok!
Za kolektív detí a vychovávateliek ŠKD
Mgr. Anna Lukáčová DiS. art

Najkrajšie Vianoce
Škôlka je už vyzdobená,
celá dobiela premenená.
Z tried sa ozýva radostný detský krik
opäť je tu vianočný dník!

Ani v škôlke nás neobišli dary,
zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom
podieľali !

Keď tento výnimočný čas býva,
každý sa rád na chvíľku zasníva
A všetko je tak ako má byť,
s túžbou v očiach ho očakáva každý škôlkarik.

„ Ježiško príde ku každému z nás,
rozdá nám lásku vo vianočný čas,
veď je čas Vianoc, vianočný čas,
v každom v nás !

Deti sa učili básničky a pesničky,
aby potešili rodičov, babičky,
aby si tú krásnu chvíľu prežili,
pri stromčeku veľa darčekov rozbalili!

Za MŠ p.
uč. Silvia Chebeňová

ŠPORT
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Správa o činnosti FK TJ Slovan Halič za rok 2017

Jesennú časť sezóny 2017/2018
odštartovali naši žiaci s trénerom
Milanom Klagom bez starších a
skúsených spoluhráčov S. Gondu a M. Koristeka, ktorí prešli
do kategórie dorastu. V priebehu
súťaže boli postupne doplňaní
ďalší noví hráči, aby sme zachovali dostatočný počet /15-17
hráčov/ haličskej mládežníckej
základne. Chlapci si viedli veľmi
dobre a po poslednom MFZ
prezimujú na celkovej druhej
priečke tabuľky. Som veľmi rád,
že v júli sa uskutočnil na našom
ihrisku už štvrtý ročník futbalového „Tango kempu“ pod vedením
Mariana Berkyho, ktorý zvýšil a
každoročne zvyšuje záujem detí
o futbal. V tomto roku už trénuje
aj najmladšia kategória – prípravka pod vedením trénera Milana

Klagu v rámci futbalového krúžku
v ZŠ s MŠ v Haliči.
Naši dorastenci doplnení o 3
nových hráčov v polovici ťažkej
súťaže IV. liga dorast U19 skupina D pod vedením trénera Alexa
Kičku obsadili 9 miesto i keď v
polovici /6.kolo/ boli na druhom
mieste, čo je najlepšie umiestnenie haličského družstva v ligovej
súťaži, a to aj vďaka R. Koristekovi, ktorý kraľuje v tabuľke strelcov s počtom strelených gólov 22.
Kategória muži pod vedením trénerov M. Kanáta a M. Schvantnera bola doplnená o 12 hráčov a
prezimuje na nelichotivom predposlednom mieste tabuľky 6.liga
MO-LC. Mužstvo dokázalo hrať
aj so silnejšími súpermi, dokonca vyhrávať prvé polčasy, avšak
nedostatkom kondície, sily a koncentrovanosti body vždy strácalo.
Príčina je známa, a to je dlhodobá,
nedostatočná účasť na tréningovom procese!
V roku 2017 na základe schváleného finančného rozpočtu
obdržal TJ Slovan Halič od OÚ
v Haliči dotáciu na činnosť vo
výške 7.100 € a účelovú dotáciu
na sústredenie žiakov vo výške
300 €.
Ďalšie príjmy boli nasledovné:
Transfery hráčov 1.525 €, Spon-

zorské dary a iné príjmy 1.431,12
€, Dve percentá 260,86 €, Vratky
SPP a SSE 674,04 € , Vstupné
227 €, Členské /60 percent/ 132 €
,čo je spolu úctihodných 4.250,02
€. Okrem týchto príjmov sme získali od SFZ dotáciu na projekt
Automatické zavlažovanie futbalového ihriska vo výške 10.000 €
a uspeli sme aj s ďalším projektom u Nadácii TV JOJ, kde sme
opäť získali sadu dresov a zápasové lopty. Záverom mi dovoľte
poďakovať a popriať príjemné
prežitie vianočných sviatkov
všetkým sponzorom a darcom /
OU HALIČ, IMET, LUSTROJ,
VATEL, SVOMA, KOFEMIKA,
M. BERKY, REVITAL, NADÁCII TV JOJ, SFZ, AG-SPORT,
FUN-PIZZERII.../,
všetkým
hráčom, trénerom, rodičom,
funkcionárom,
zdravotníčke,
usporiadateľom,
kameramanom i vyberačom vstupného,
J.Tóčikovi,
fanúšikom,
ako
aj všetkým, ktorí nám poskytli dopravu na zápasy a všetkým
ďalším,ktorí akoukoľvek formou
pomohli haličskému futbalu.
T.Hochholczer
Predseda TJ

Futbalový žiacky tím TJ Slovan Halič
V letnom období august – september 2016 vzniklo futbalové
žiacke družstvo TJ Slovan Halič
pod vedením trénera Milana
Klagu, ml.. Chlapcov bolo od
začiatku menej, ale postupne sa k
nim pridali ostatní a do dnešného

dňa je registrovaných približne
dvadsať mladých futbalistov.
Novovzniknutý tím sa stretával na
tréningoch 2x týždenne. Chlapci
poctivo trénovali na ihrisku v
Haliči. Tréningy boli zamerané na
vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť,

ale hlavne trénerovým cieľom
bolo chlapcov spojiť a naučiť
ich zodpovednosti, dochvíľnosti,
slušnému správaniu a vzájomnému rešpektovaniu sa. V zimných mesiacoch ZŠ Halič poskytla žiakom veľkú telocvičňu, ktorá
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sa využívala 2x týždenne. Počas
vianočných a jarných prázdnin
mali chlapci čas na regeneráciu
a oddych. V jarnej sezóne sa nezaspalo, tvrdo a z ostra sa opäť
začalo s tréningami na ihrisku v
Haliči. Trénerovi a realizačnému
tímu sa podarilo pre hráčov
zriadiť vlastnú bunku, ktorá slúži
počas zápasov ako prezliekareň a
po zápasoch tu majú uskladnené
tréningové veci a pomôcky.
Jesenná a jarná sezóna rýchlo prešla a s ňou aj odohraté
žiacke súťažné zápasy ročníka
2016 – 2017. Našim žiakom sa
po ťažkých začiatkoch podarilo
obsadiť v tabuľke krásne 5. miesto v okresnej lige U15.
Za podávané výkony, snahu
a bojovnosť realizačný tím v
zložení Eva Hikkerová, Igor Hikker, ml. a Beáta Spodniaková
a pod vedením trénera Milana
Klagu, ml. zorganizoval v dňoch
od 17. júla do 21. júla 2017 letné sústredenie na Detvianskej
Hute Látky – chata Bratkovica.
Cieľom sústredenia bolo navzájom sa lepšie spoznať, naučiť
sa medzi sebou komunikovať,
vychádzať si v ústrety a navzájom
sa rešpektovať. Zároveň skúsiť,
že v dnešnej dobe sa dá fungovať
aj bez mobilných telefónov, internetu a sociálnych sietí.
Pre našich malých futbalistov
bol pripravený bohatý program
na celý týždeň a nechýbal ani
každodenný dvojfázový tréning.
Sústredenie sme zahájili exkurziou v Hasičskej požiarnej stanici v
Lučenci. Krátka zastávka deti zaujala zaujímavým, hovoreným slovom. Hasiči nám ukázali priestory
hasičskej stanice, hasičskú techniku a nechýbali malé praktické
ukážky. Nadšení sme nasadli do
mikrobusu a nabalení pokračovali
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do cieľa.
Chlapci každé ráno začali rannou rozcvičkou na čerstvom
vzduchu, ktorú viedla Eva Hikkerová, potom nasledovala hygiena a raňajky. Po výdatných
raňajkách a ešte lepších obedoch,
ktoré pripravovali kuchári Beáta
Spodniaková a Igor Hikker, ml.
nasledovali tréningy, ktoré prebiehali každý deň v doobedňajších
a v poobedňajších hodinách
na ihrisku Látky. Trénerovým
hlavným cieľom na tréningoch
bolo mobilizovať prirodzené
schopnosti chlapcov a osvojiť si
všetky zložky hernej jednotky.
Tréningy pozostávali z kondičnej,
technickej, taktickej, hernej a teoretickej prípravy.
Nechýbal,
samozrejme,
odpočinok a voľné aktivity, ktoré
chlapci využívali hlavne pri
spoločenských hrách (bedminton,
tenis, biliard, stolný tenis a rôzne
loptové hry). Svoje sily si mohli
preveriť v rôznych súťažiach
(najlepší strelec, najlepší žonglér,
najrýchlejší slalomár, ako aj v
biliarde a v stolnom tenise), ktoré
vymyslel realizačný tím. Čas venovali aj spoznávaniu okolia a
prírody turistickými prechádz-

kami po okolí a namáhavejšou
turistikou k prameňu Ipľa. Večer
na nich čakala opekačka s posedením pri ohni. Pre tých smelých
nechýbala ani nočná hra „Chyťte
medveďa“.
Na záver sústredenia nechýbalo
vyhodnotenie celej sezóny 2016
– 2017 ako aj sústredenia. Všetci
boli informovaní s celoročnou
prácou na tréningoch a počas zápasov. Nezabudlo sa ani na tých
najlepších, ktorí boli odmenení
nasledovne:
- tréningová aktivita:
Szabó Filip, Hikker Šimon,
Váradi Dávid
- najuniverzálnejší hráč:
Hámorník Erik
- brankár			
Hikker Šimon
- najlepší strelec:		
Melich Ján
- medializácia:
Klagová Tatiana,
Hikkerová Viktória
Ako spomienku na sústredenie
si každý odniesol spomienkovú
medailu na 1. letné sústredenie a
magnetku.
Sústredenie bolo pre chlapcov

ŠPORT
úplne niečo iné a zaujímavé.
Unavení, no spokojní a plní
nových zážitkov, športových
skúseností a návykov sme
po piatkových raňajkách ešte
navštívili skanzen Čierny Balog – Čiernohorská železnička.
V poobedňajších hodinách
sme sa vrátili šťastní a hlavne
zdraví domov.
Toto sústredenie by nebolo
možné zrealizovať, keby sa
nenašli dobrí ľudia, ktorí
malým futbalistom sponzorsky prispeli. Preto im patrí obrovské
ĎAKUJEME.
Sponzori:
OÚ Halič, Farský úrad Stará
Halič, P. Belko – autoservis, Kabel telekom, Pekáreň
Halič, M. Melich – autodoprava, Kofemika, potraviny
Fresh, Revital,
P. Fajčík,
firma Dean Lučenec, a ostaní
nemenovaní.....
Tréner Milan Klaga, ml.
a realizačný tím
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