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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

Vianoce prichádzajú
A opäť je tu čas príprav
na oslavy Narodenia Pána, ktorý
dnes oslavujeme ako Vianoce či
kračún. Ľudové zvyky a tradície s
ním spojené sú rozmanité. Všetky
mali zabezpečiť rodine zdravie,
šťastie, súdržnosť a bohatú úrodu
v budúcom roku.
Čo z nich sa nám zachovalo v
Haliči? Myslím si, že z množstva
tých, ktoré nám tu ostali po našich
predkoch si každá rodina vybrala
to, čo jej najviac vyhovuje.
My, ako deti 50 -70-tych rokov
dvadsiateho storočia, sme sa tešili
na stromček, koláče a hlavne na
darčeky. Toto iste platí aj dnes.
Na Štedrý deň sa dodržiaval pôst.
Pod obrusom na sviatočne prestretom stole boli uložené peniaze,
aby rodine počas roka nechýbali. Misa s plodmi zo záhrady
mala zabezpečiť dobrú úrodu i
v budúcom roku. Kapustnica,
opekance s makom a bryndzou
nechýbali nikde. Sušené jablká,
slivky a hrušky sa pripravovali
ako kompót. Zvláštnosťou u nás
bola varená kukurica s makom,
posypaná cukrom, či poliata medom. Domáceho ovocia bolo
dosť, menej južného. Pečivo bolo
skromnejšie ako dnes. Piekla sa
vianočka, makové, orechové a

lekvárové záviny z kysnutého
cesta, koláčiky rôznych tvarov
z lineckého cesta. Pred večerou
sa previedla očista – ruky a tvár
sa opláchli vodou, v ktorej boli
drobné mince, aby ich bol vždy
dostatok. Na stole nechýbali oblátky i med. Krížik na čelo cesnakom namočeným v mede dostal
každý člen rodiny. Jablká sa rozkrajovali tiež. Od stola sa nesmelo odbiehať, lebo “vinník” mohol
do roka umrieť. Po večeri sa išlo
k starým rodičom a najbližším
príbuzným
spievať
koledy.
Polnočnej pobožnosti sa celá rodina zúčastňovala spoločne. U nás
sa dbalo na dodržiavanie zvyku,
že cudzia žena nemohla na Štedrý

deň vstúpiť do domu, lebo by to
znamenalo nešťastie. Zlým znamením by bolo aj to, ak by bolo
potrebné ísť si niečo požičať. No
a my deti sme sa tešili každoročne
na pár voľných dní, počas ktorých
sme si užili sneh a s ním spojené zimné športy, na ktoré sme
mali v Haliči výborné prírodné
podmienky. To našim dnešným
deťom chýba.
Priala by som im Vianoce
biele, bohaté na sneh a mráz, no a
nám ostatným, aby sme ich prežili
v pokoji, láske a rodinnej pohode
v kruhu svojich najbližších.
L. Linhartová
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Haličské slávnosti 2016 vo fotografii
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100 rokov pani Márie...

V piatok 2. septembra 2016
sa naša spoluobčianka pani
Mária Rajprichová dožila krásneho životného jubilea - stých
narodenín.   Len málokomu
sa pošťastí dožiť sa takéhoto
požehnaného veku.
     Pani Mária sa narodila ešte za
čias Rakúsko-Uhorskej monarchie 2. septembra 1916 v Haliči.
Rodnej obci zasvätila celý svoj
život. Roky detstva a mladosti
neľútostne ukončila 2. svetová
vojna, ktorá však postavila do
cesty pani Márii jej celoživotnú
lásku, manžela Pavla. Spolu
kráčali životom a popri statočnej
práci v pekárni, či neskôr v obchode, spolu vychovali svoje tri
deti, synov Pavla a Jozefa a dcéru
Annu. Vďaka nim sa dnes môže
pani Mária tešiť zo šiestich vnúčat
a piatich pravnúčat.
Na milej slávnosti v malej sále
kultúrneho domu nechýbalo

medzi gratulantmi ani vedenie
našej obce. Slávnostnú reč na
počesť našej jubilantky predniesol zástupca starostu p. Jaroslav
Linhart a rezkou piesňou ju prišli
pozdraviť aj naše „dievčatá seniorky“ z denného centra.

popriať Vám, v mene tvorcov
Haličských zvestí, ale i všetkých
Haličanov, ešte veľa, veľa síl a
dobrého zdravia, aby ste sa mohli
aj naďalej tešiť zo života v kruhu
svojich najbližších.
Všetko najlepšie, pani Mária!

      Milá pani Mária, dovoľte

Redakčná rada

Súťaž o najkrajšie mesto a dedinu Slovenska
Celoslovenský informačný portál
www.slovakregion.sk zorganizoval
už 8. ročník obľúbenej  ankety s hlasovaním o najkrajšie mesto a  dedinu
na Slovensku za rok 2016. Súťaž prebiehala v dobe od 1.4.-30.10.2016,
kde hlasujúci súťažili každý mesiac aj o vecné ceny. Hlasovanie
požadovalo krátku registráciu a hlasy sa mohli posielať každú hodinu.
Poslanec Jozef Pročko vyhlásil za
hlasovanie osobitné odmeny – víkend v zámockom hoteli Galicia
Nueva Halič + 10 večerí v reštaurácii
Zbrojnica Halič. Výhercovia boli
vyžrebovaní adminstrátorom stránky
www.slovakregion.sk

Petrom Juríkom.
Večera v Zbrojnici:
Eva Jašková Veľký Krtíš
Dana Melichova Halič
Peter Lavrík Veľký Krtíš
Jana Antálková Detva
Rastislav Čriepok Halič
Miroslava Melicherova Vidiná
Dušan Dojčiar Halič
Miriam Adamíková Halič
Martina Čárska Moravany
Váhom
Stanislava Berkyova Halič
Noc na zámku strávi:
Blažej Zubáč Rimavská Sobota

Konečné umiestnenie obcí:
1. Smižany    počet hlasov 20.541 /
počet obyvateľov 8800/
2. Halič počet hlasov 20.381 / počet
obyvateľov 1700/
3. Divín počet hlasov 15.845 /počet
obyvateľov 2100/

nad

Oficiálne a verejné   odovzdávanie
cien sa uskutoční na výstave   cestovného ruchu ITF Slovakiatour
na výstavisku INCHEBA v januári
2017.
Začiatok novej súťaže: 1.4.2017 o
12.00 hod. Veríme, že sa do nej zapojíte v čo najväčšom počte.            
RR
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Vážení čitatelia !
Náš seriál rozhovorov s poslancami obecného zastupiteľstva úspešne pokračuje.
Dnes sme pre Vás vyspovedali Mgr. Jozefa Pročka a Miroslavu Beňovskú.
Prajeme Vám nerušené, vianočné čítanie.
Redakčná  rada

Na slovíčko, pán poslanec...
keď sa niekto vyvyšuje a jednou
z mojich prvoradých povinností
pri poslancovaní je ochota. Keď
mi aj v nedeľu volá Haličanka, že
po ulici behá veľký vlčiak idem a
pozriem sa na to. Len tohoto roku
som do útulku odniesol 6 psíkov
ktorým tam je určite lepšie. Keď
mi zavolajú ľudia že im susedia
znepríjemňujú život pálením odpadu idem a riešim to. Keď mi
zavolá Haličan že jeho sused im
kope do plota idem a ak treba voláme políciu. Na koho sa majú
ľudia obracať ak nie na poslancov
, ktorých si zvolili.
Byť poslancom nie je záväzok je
to veľká česť , že sa ľudia rozhodli
pre mňa.

funkciu predsedu komisie , čo je
jeho morálna povinnosť tak sa ho
pýtam načo kandidoval. Prácu poslancov budú hodnotiť ľudia.

Musím povedať že sa v obci dýcha slobodnejšie, nikto nikomu
nehovorí kto škodí obci. Čo je
napodstatnejšie po voľbách,
konečne máme starostu, ktorý si
nemyslí že LEN ON má ten správny názor. Obecné zastupiteľstvá
sú stalé plné konfrontácií a diskusií ale už to nie je hlasovanie
také AKO CHCEL KEDYSI
STAROSTA. Nechcem hodnotiť
prácu poslancov ale mi nedá
nenapísať. Ak niekto kandiduje
za poslanca, je náhradníkom a
po odstúpení poslanca nechodí
na zastupiteľstvá , odmieta prijať

fuuu chcem aby sa dokončil cyklochodník LC Halič, chcem aby
sa dorobili cesty v Haliči a chodníky, chcem aby sa urobilo klzisko pre deti, chcem aby sa vybudovalo obecné múzeum , chcem aby
sa prebudovala škôlka, chcem aby
sa vyriešilo parkovanie v obci,
chcem aby sa naďalej podporoval šport a kultúra v obci a samozrejme ako človek a Haličan aj
naďalej propagujem, organizujem
a pomáham pri akciach v nasej
obci.

3. Čo najviac trápi predsedu
stavebnej komisie ? Čo všetko
treba v komisii riešiť?
Stavebná komisia tak ako aj ostatné sú len poradný faktor pre
obecné zastupiteľstvo. Chcem
podotknúť, že poslanci by mali
riešiť po celý rok, a komplexne,
ak vidím, že zle odteká voda
tak to riešim ako poslanec. Ak
ako poslanec viem, že v škole je
nedostatok miest pre žiakov tak to
riešim. Poslanci majú povinnosť
veci verejné riešiť komplexne a
neskrývať sa za svoje komisie.

Mgr. Jozef Pročko,
poslanec OZ, predseda
stavebnej komisie a komisie 2. Ako sa Vám pozdáva atmosna ochranu verejného záu- féra v obecnom zastupiteľstve ? 4. Aké sú Vaše najbližšie plány do
jmu.
Ako pracujú noví poslanci?
budúcnosti, blízkej či vzdialenej?
1. Čo pre Vás znamená byť poslancom v OZ v Haliči? Je to
veľký záväzok?
Ja som lokálpatriot nielen telom
ale aj dušou. Halič je pre mňa moje
rodisko na ktoré som hrdý. Na jej
históriu ale aj jej súčastnosť. Rozvoj Haliče je pre mňa srdcová
záležitosť. Poslancovanie neberiem ako možnosť zarobiť ale
beriem ho od slova POSLANIE.
Poslanec je volený ľuďmi a tí
chcú aby niekto hájil ich záujmy.
Ľudia ktorí ma poznajú vedia že
nemám rád nerovnosť, nemám rád
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sa výsledok, ku ktorému dospeli
členovia jednotlivých komisií,
ktorým boli žiadosti od občanov
adresované. Komisie doporučujú
resp. nedoporučujú obecnému
zastupiteľstvu po zhodnotení
vyhovieť, alebo nevyhovieť
žiadosti občanov. To je ich úlohou. Je to dlhodobejší proces,
mnohí občania si po nevyhovení
ich žiadosti predstavujú, že o
výsledku rozhoduje predseda
komisie. Nie je to tak, práve na
zastupiteľstve sa dozvedia proces
rozhodovania o ich žiadosti, názory ostatných predsedov komisií poslancov, názor pána starostu.

Miroslava Beňovská,
poslankyňa
OZ
a
predsedkyňa
sociálno- 3. Priblíž nám prácu v “tvojej”
zdravotnej komisie.
sociálno-zdravotnej komisií.
1. Čo ťa primelo, alebo ako si dospela k rozhodnutiu kandidovať
za poslankyňu ?
Zvedavosť a snaha zmeniť veci,
ktoré mi vadili a ktoré by som
chcela zmeniť. Je to obrovská
skúsenosť pracovať s občanmi, ich
podnetmi, názormi, sťažnosťami.
Je to veľmi náročná práca, pretože
nie všetko sa dá zmeniť zo dňa na
deň, z mesiaca na mesiac. Všetko
trvá určitú dobu. Každá zmena, a
hlavne tá k lepšiemu.
2. Spĺňa práca v obecnom parlamente tvoje očakávania ? čo sa ti
páči, čo nie ...
Ako som už uviedla, je to veľmi
náročná práca. Mnohokrát sa
stane, že občan, ktorý si podá
žiadosť na jednotlivú z komisií
o riešenie jeho žiadosti, podnetu
alebo sťažnosti, považuje písomné podanie za všetko, čo môže pre
jej vybavenie urobiť. Treba prísť
na zasadnutie zastupiteľstva, tam
sa jednotlivé žiadosti z komisií
prednesú a zhodnotia, a navrhne

Sociálna komisia prejednáva
žiadosti týkajúce sa sociálnych
vecí  - napr. jednorázové dávky v
hmotnej núdzi. /môže doporučiť,
resp. nedoporučiť, no nie je v
jej právomoci niečo nariadiť,
zrušiť.../. Komisia vykonáva
aj tzv. vyhľadávaciu činnosť
občanov odkázaných na pomoc
/členovia komisie prichádzajú
s podnetmi na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, v niektorých prípadoch aj zdravotnej
situácie/. Podieľa sa na tvorbe
obecných nariadení, predpisov...
zo sociálno-zdravotnej oblasti.
Pod činnosť sociálno-zdravotnej
komisie spadajú aj denné centrum
pre seniorov a materské centrum.
Teší ma, že v Haliči máme denné
centrum pre seniorov, ktoré funguje od roku 2011. Zameriava sa na
poskytovanie sociálneho poradenstva ako aj zabezpečovanie záujmovej činnosti - organizovaním
podujatí či už pre členov, alebo
verejnosť. Má za úlohu motivovať
členov k aktivite, sebarealizácii,
spájať ich naďalej so životom
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obce, prispievať k nadväzovaniu
kontaktov medzi ľuďmi, vytvárať
pocit spolupatričnosti.
Od minulého roka je v činnosti materské centrum. Umožňuje ženám
na materskej 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.
Jeho vznikom sa vybudovalo
atraktívne prostredie pre deti, kde
sa uskutočňujú voľné aj organizované aktivity zamerané na hru,
kreslenie, tvorivosť a rozvíjanie
sociálnych kontaktov s rovesníkmi. Centrum plánuje organizovať
programy zamerané na spoločné
trávenie voľného času, podujatia
kultúrneho či športového zamerania, bazáry detského i materského
oblečenia a materských potrieb.
4.Plány a vízie do budúcnosti, čo
plánuješ ?
Plánov je dosť, veľmi by som
chcela, aby sa skutočne realizovala výstavba cyklotrasy LučenecHalič. Mnoho ľudí aj z Lučenca
sa ma pýta, v akom štádiu je vybudovanie tejto cyklotrasy. Mnohým sa zdá, že sa   nič nedeje, a
že cyklotrasa nikdy nebude. Ja
dúfam a verím, že k tomu určite
dôjde. Pán starosta na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva
informuje o stave všetkých
náležitostí súvisiacich s vybudovaním tejto cyklotrasy. Pre denné
centrum plánujeme vybudovať
altánok pri zdravotnom stredisku. Som rada, že areál školského
ihriska je prístupný verejnosti,
chodia tam trénovať dorastenci
futbal, športujú tam občania obce.
Páčilo by sa mi vybudovať v zime
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ľadovú plochu na korčuľovanie a hokej a v lete by táto plocha slúžila ako basketbalové ihrisko. Plánov a
vízií je veľa, treba sa k ich realizácii dopracovať postupne. A je dôležité mať na ich realizáciu financie.

Vitajte! Pán prezident...

Dňa 09. septembra 2016 nás poctil svojou návštevou prezident Slovenskej republiky pán
Andrej Kiska. V novodobej histórii Slovenska, to bola prvá návšteva hlavy štátu v našej
obci. V nabitom programe pána prezidenta sa pre našu obec a jej obyvateľov veľa času
nenašlo, ale i tak nám bolo cťou ho u nás privítať.
Pán prezident so svojím sprievodom dorazil takmer na minútu presne pred obecný úrad,
kde ho už očakával starosta našej obce pán Juraj Machava. Po krátkom uvítacom programe a pozdravení sa s občanmi sa pán prezident presunul do malej sály kultúrneho
domu, kde ho čakalo pracovné stretnutie s vedením obce. Tu sa pán prezident živo zaujímal
o život v našej obci. Hovorilo sa o nezamestnanosti, nedostatku pracovných príležitostí a
chýbajúcej infraštruktúre. Pán prezident prisľúbil, že bude v tomto smere apelovať na
vládu a kompetentné inštitúcie.
Nasledoval presun do veľkej sály kultúrneho domu, kde už očakávali pána prezidenta
zástupcovia rôznych združení a spolkov. Mali možnosť ho osobne pozdraviť a v krátkosti
prezentovať svoju činnosť. Nedá mi nespomenúť nezištný čin pána prezidenta, ktorý venoval sumu 259 eur na nákup futbalových dresov pre naše žiacke družstvo.
Pred koncom svojej návštevy, ktorá sa niesla v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, prevzal
pán prezident z rúk pána starostu dar od obce a jej občanov. Svojím podpisom do obecnej
kroniky a poďakovaním za príjemne strávené chvíle sa s nami pán prezident rozlúčil. Pán
prezident ... ďakujeme za návštevu!
J. Linhart
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Milí čitatelia Haličských zvestí.
Nachádzame sa v
období, ktoré je pre mnohých z nás najpríjemnejšou
časťou roka. Je to tak preto,
lebo zostáva už len pár dní,
ktoré nás delia od naplnenia
nášho očakávania. Tešíme
sa, lebo chceme prijať dar,
ktorý nás naplní radosťou.
Chceme vedieť, že niekomu
na nás záleží, že niekto na
nás myslí, že nás niekto má
vo svojom srdci a chce nám
dopriať to, čo nás poteší.
Aké príjemné a pekné chvíle
nás čakajú. Je to tak preto,
lebo nie sme na tomto svete sami, ale máme pri sebe
niekoho blízkeho, - toho, kto
vie ako nás potešiť, naplniť
radosťou. Áno, On vie lepšie
ako všetci naši najbližší, po
čom túži naša duša. Prichádza s darom, ktorý dokáže v
našich srdciach vytvoriť
to, čo je pre nás samých
nemožné. On dokáže zmeniť
naše vnútro. Pomocou Neho
dokážeme prijať tú pravú
radosť a nádej do našich
duší.
Je čas príchodu tej
najdôležitejšej Osoby do
nášho života. Ide o samotného Pána Ježiša Krista.
Prichádza Boží Syn.
Keď sa dnes tešíme na Vianoce, tak sa tešíme na
to, že Pán Ježiš myslel na
nás. On nás obdaroval.
A to nielen rôznymi peknými
drobnosťami
či
drahocennosťami, ktorými
by nás chcel potešiť. On nás
teší iným spôsobom, ako
svet. Nielen vzletnými, emo-

ciálne nabitými slovami.
Ani nie iba súcitným pochopením nášho životného
rozpoloženia, ale svojim osobným príchodom do našej
prítomnosti a svojim obrovským darom.
Sme obdarovaní samotným Božím Synom, aby
sme sa mohli stať skutočne
šťastnými
a
radosťou
naplnenými ľuďmi. Ako
jedni z toho ľudu, ktorých
Pán Ježiš vyslobodil z ich
hriechov, z otroctva hriechu.
Preto sa tak veľmi tešíme na
Vianoce. Dostávame naozaj veľmi cenný dar. Tento
Syn Boží bol obetovaný za
nás. Jeho krv bola preliata
za naše hriechy. Kto iný by
v tomto svete nahradil obeť
Pána Ježiša?
Pán
Ježiš
prichádza...

Napĺňa sa čas a všetky
zasľúbenia, ktoré odhalia to,
čo bolo predpovedané. A tak
sa naplní aj naše očakávanie
radosti z Jeho daru našej záchrany.
Prajem Vám, aby nás Pán
Ježiš Kristus svojim príchodom do našich sŕdc, do nášho
života, vyslobodil z hriechu
a tak aby sme tvorili jeden
ľud, ktorý v Ňom našiel dar
spásy, záchrany a potešenie
a večný život.
Pokojné
a
požehnané
prežitie vianočných sviatkov a radostný a pokojný
nový rok Vám praje
				
				
Mgr. Dušan Chovanec
		
nám. farár
ECAV Mašková

Do kostola už aj bezbariérovo
Už pri rekonštrukcii exteriéru katolíckeho kostola sa uvažovalo
aj o rekonštrukcii schodiska s vybudovaním bezbariérového vstupu. Kvôli nedostatku financií na tento zámer však nebolo možné
pristúpiť  k jeho realizácii. Starohaličská farnosť preto vyslovuje
poďakovanie Obci Halič za finančný príspevok vo výške 2.000 €.
Bolo z neho možné pokryť väčšinu nákladov za materiál potrebný
na realizáciu prístupovej rampy k hlavnému vchodu kostola a obklad schodiska. Stavebné práce farnosť realizovala svojpomocne
vlastnými zamestnancami. Celkové náklady na rekonštrukciu
boli vo výške 3.500 €. Zvyšné prostriedky šli z vlastných zdrojov farnosti a z príspevku od haličského ružencového bratstva.
Ešte raz ďakujeme za odsúhlasený finančný príspevok a všetkým
čitateľom Haličských zvestí želám pokojne prežitý zvyšok
adventu a požehnané vianočné sviatky.
páter František Olach,
farár-dekan
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MLADÍ MLADÝM

Marek Macko
(22) - predseda
novovzniknutého občianskeho
združenia Mladí
mladým; o činnosti
OZ ako aj o príčinách
pasivity a neefektívneho využívania
voľného času
mladých ľudí.

ktorí prejavia záujem o naše
voľnočasové aktivity.

Prečo ste vaše OZ pomenovali práve názvom ,,Mladí mladým“?
Akú konkrétnu vekovú
kategóriu zahŕňa váš
názov?

Sme päťčlenný zakladajúci
výbor mladých ľudí, ktorý
ponúka spoločné trávenie
Ako
u
vás
skrsla voľného času deťom, žiakom,
myšlienka
založenia študentom, mladým rodinám,
občianskeho združenia? ale aj širokej verejnosti. JedZrodila sa úplne spontánne, noducho všetkým, ktorí prejana internáte. Už v minulosti via záujem. Nemáme stanosom sa venoval práci s deťmi, venú vekovú hranicu – vítaní
pôsobil som ako vedúci v eko- sú všetci.
táboroch, ktoré organizoval
Klub stromu života. Práve v Takže hovoríte, že pokiaľ
tomto období sa u mňa pre- má človek aj 50 rokov
javila driemajúca láska k a cíti sa stále mladým,
prírode a práci s mladými môže byť členom vášho
ľuďmi. Počas môjho štúdia na OZ? Prečo by som sa
vysokej škole som sa spoznal ja, ako mladý človek,
s človekom „spoza rohu“ s mala stať členom vášho
mojou krvnou skupinou. Tým občianskeho združenia,
človekom bol Lukáš Schmidt. resp. čo mi môžete
Štúdium geografie otvorilo ponúknuť?
brány nekonečným rozhovo- Áno, pokojne. Snažíme sa
rom, názorom, ktoré prerástli pripraviť aktivity, ktoré podo veľkého kamarátstva a bavia, ale na druhej strane
práve vďaka týmto rozhovo- aj niečomu poučia, a práve
rom vznikol nápad založenia tento spôsob vedie k efekOZ. Vďaka nemu som spoznal tívnemu využívaniu voľného
ďalšie dve spoluzakladateľky. času. A prečo by ste sa mali
Jednou z nich bola jeho ses- stať členkou? A prečo nie?
ternica, ktorá viedla ochotnícky Nemáte čo stratiť, len získať.
súbor v Starej Haliči; ja som OZ ponúka širokú škálu aktivít,
viedol v tom istom čase vo Vi- pri ktorých sa vytvárajú nové
dinej VAK (Vidinský amatérsky priateľstvá, získavajú nové
kolektív). A práve tu vznikla skúsenosti, a navyše - je to
myšlienka spojiť sa pre dobro zábava.
veci a spoločne vybudovať
niečo prospešné pre všetkých, Do môjho povedomia

ste sa dostali vďaka poslednému divadelnému
predstaveniu
,,Los
Mužketieros“.
Neskôr
som zistila, že to bolo
už vaše 3. predstavenie.
Plánujete sa vo vašom
OZ venovať aj naďalej
ochotníckemu divadlu?
Aké hry plánujete hrať a
kde vás môžeme vidieť
najbližšie?
Naše OZ sa momentálne
naplno venuje ochotníckemu
divadlu, pretože je našou snahou obnoviť ochotníctvo práve
medzi mladými ľuďmi. Práve
ochotnícke divadlo je správny
nástroj, ktorý pomáha hercom
bojovať s trémou a cvičí ich k
vystupovaniu na verejnosti, k
správnej artikulácii a sile hlasu. Na druhej strane divadlo
dokáže zaujať diváka a pomáha
zabudnúť aspoň na chvíľu na
starosti v bežnom živote. Preto
budeme preferovať hlavne komédie, ale istotne okúsime aj
chuť iných žánrov. Čo sa týka
najbližšieho predstavenia, tak
to sa uskutoční 19. novembra
v Poltári ako súčasť Divadelnej
jesene.

V poslednom čase je
trendom zakladať OZ
a neziskové organizácie, ktoré však po roku
pôsobenia zaniknú alebo prestanú aktívne
fungovať. V čom vidíte
problém?
Veľakrát sa stane, že prvé plány nedopadnú podľa predstáv,
a to môže viesť k postupnej
stagnácii, až neskoršiemu
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zániku OZ. Taktiež veľkú úlohu
v tomto zohráva aj nezáujem
mládeže či verejnosti, pretože
uprednostňujú konzumný spôsob života a papučovú kultúru.

V januári bude presne
rok od založenia vášho
OZ. Akú máte víziu do
budúcnosti? Čo môžeme
od vás očakávať?

Máme rôzne plány. Pravidelne
sa stretávame a na týchto
stretnutiach každý prezentuje svoje nápady a postrehy.
V budúcnosti istotne nebudú
chýbať turistiky, divadelné
predstavenia a v pláne máme
zorganizovať aj denný tábor.

Týmto spôsobom by sme odbremenili pracujúcich rodičov
a deťom spríjemnili prázdniny.
Taktiež budeme pokračovať v
maľovaní na tvár a radi budeme
napomáhať pri rôznych akciách ako MDD či obecné

slávnosti, a taktiež sa plánujeme zamerať a prispôsobiť
trendu zdravého životného
štýlu organizovaním rôznych
netradičných športových akcií.

Stretnutie jubilantov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má
pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi
do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú
radi.”
Dňa 23. októbra 2016 privítala veľká sála Kultúrneho domu v Haliči jubilantov, ktorí prijali pozvanie
na oslavu mesiaca úcty k starším. Veľmi pekný
darček v podobe kultúrneho programu pripravili pre
všetkých prítomných, ale hlavne oslávencov – jubilantov, žiaci Základnej školy s materskou školou
v Haliči a žiaci literárno-dramatického odboru a
tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej
školy v Opatovej.  Program nabitý dobrou náladou,
farbami, šikovnosťou a odvahou žiakov uvedených
škôl potešil všetkých prítomných, čo ocenili dlhým
potleskom. Po kultúrnom programe pokračovalo
stretnutie jubilantov v malej sále kultúrneho domu
príhovorom pána starostu. Každý jubilant bol obdarovaný kvietkom a malým darčekom z firmy Jana
Decor. O dobrú náladu sa tradične postaral spevokol

Denného centra v Haliči spolu s dvomi heligonkármi. Za príjemné spestrenie posedenia patrí celému
spevokolu veľké poďakovanie. Sme radi, že sme
týmto malým posedením a pohostením potešili
všetkých jubilantov a spestrili im nedeľné popoludnie. Želáme im do ďalšieho života veľa zdravia
a pohody, a všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére na tomto stretnutí, patrí srdečné
poďakovanie.
Mira Beňovská – predsedkyňa
sociálno-zdravotnej komisie
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Výpis z evidencie obyvateľov
V dobe od 1.8-30.11.2016 bolo uzavretých 12 sobášov
Narodení: 0
Umreli: Anna Ráczová, Milan Berky, Michal Spodniak, František Fajčík, Pavlína Gibalová
Počet trvalo prihlásených obyvateľov obce Halič k 30.112016 je 1618.
Na základe § 122/2013 Z.z. Zákone o ochrane osobných údajov nezverejňujeme mená prihlásených  a
odhlásených občanov.

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i a z 1. mimoriad- 1. vyhodnotenie rozpočtu ZŠsMŠ
neho zasadnutia  OZ, konaného Halič a obce Halič za I.polrok
dňa 11.08.2016
2016
2. informácie z komisií – ekoA/ Súhlasí:
nomickej, obchodu, dopravy
1. s prenájmov nebytových a cestovného ruchu, verejného
priestorov p. Stankovej v bu- poriadku,
dove zdravotného strediska za
kultúrnej, komisie školstva,
tých istých podmienok, ako mal 3. interpelácie poslancov a inforpredchádzajúci nájomca. Zmluvu mácie starostu obce
o prenájme nebytových priestorov uzavrieť na dobu určitú, t.j. B/ Schvaľuje:
do 31.12.2017.
2. so vzdaním sa odmeny za 1. úpravu rozpočtu Obce Halič
účasť na zasadaní mimoriadneho na rok 2016 – príjmy vo výške
zastupiteľstva.
1 115 623 € a výdavky vo výške
429 233 €
B/ Poveruje
2. VZN č. 3/2016 o určení
výšky príspevku na činnosť
1.
starostu
obce
účasťou školy a školského zariadenia
na
zhromaždení
vlast- s účinnosťou od
níkov poľovných pozemkov
01.10.2016
začlenených
do
spoločného 3. VZN č. 4/2016 o určení mipoľovného revíru Lučenec
estneho poplatku za rozvoj
s účinnosťou od 01.01.2017
Uznesenia
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2014
z 5. riadneho zasadnutia   OZ, o poplatku o dani z nehnuteľnosti,
konaného dňa 09.09.2016
miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné
A/ Berie na vedomie:
stavebné odpady s účinnosťou od
01.01.2017

5. bezplatný prenájom malej sály,
kuchyne a sociálnych zariadení
dňa 14.11.2016 pre Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku
6. Pavla Nátona ako zástupcu
obce pri výmere spevnenej plochy na území obce pre určenie
výpočtu
stočného zo zrážkových vôd
7. kúpu pozemku, parc. č. 476/70,
druh zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1795 m2 odpredávajúceho Ing. Jozef Kožík, nar.
11.02.1959, bytom Ulica Hviezdoslavova 5914/42A, Lučenec
v cene 3,30 € za m2
C/ Nesúhlasí:
1. s umiestnením monitorovacieho zariadenia – monitorovacej
kamery pred rodinným domom
p. Chovancovej
Uznesenia
zo 6. riadneho zasadnutia  OZ,
konaného dňa 11.11.2016
A/ Berie na vedomie:

				
1. návrh rozpočtu Obce Halič na
roky 2018 a 2019
2. stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu Obce Halič na
roky 2017 - 2019
3. informácie z komisií – ekonomickej, obchodu, dopravy
a cestovného ruchu, verejného
poriadku,
kultúrnej, komisie školstva,
životného prostredia, sociálnej
a stavebnej
4. výsledky auditu za rok 2015
5. interpelácie poslancov a informácie starostu obce
5. správu riaditeľa ZŠsMŠ Halič
o činnosti ZŠsMŠ Halič za
školský rok 2015/2016
B/ Schvaľuje:
1. rozpočet Obce Halič na rok
2017 nasledovne: Príjmy –
1 226 241 €, v tom ZŠsMŠ Halič
677 570 €,
výdavky 1 217 641 €, v tom
ZŠsMŠ Halič 677 570 €
2. Danu Václavíkovú za členku
sociálnej komisie
3. bezplatný prenájom malej sály
kultúrneho domu pre HK REKON
HALIČ v zmysle žiadosti
4. bezplatný prenájom jednej
miestnosti v centre pre matky
s deťmi za účelom cvičenia jogy
haličských žien
v mesiacoch september 2016 –
máj 2017 v dňoch utorok, štvrtok
a nedeľa od 18,00 – 19,00 hod.
5. kúpu pozemku, parc.č. 452/36,
druh zastavané plochy a nádvoria
o výmere 251 m2, parc. č. 452/37,
druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 768 m2, parc. č.
452/39, druh zastavané plochy
a nádvoria
o výmere 560 m2, parc. č.
452/51, druh zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1034 m2,

ZO ŽIVOTA OBCE
par. c. 452/54,
druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 731 m2 a parc.
č. 452/55, druh zastavané plochy
a nádvoria
o výmere 55 m2 od predávajúceho Ing. Jozef Kožík, nar.
11.02.1959, bytom Ulica Hviezdoslavova
5914/42A, Lučenec v cene 3,30
€ za m2.
6. harmonogram zasadaní OZ
v roku 2017 v dňoch 8.1.2017,
9.3.2017, 11.5.2017, 13.7.2017,
14.9.2017,
9.11.2017
7. kronikára obce Katarínu Karmanovú
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2. s umiestnením reklamnej tabule pani Kocúrovej na plote OÚ
3. s umiestňovaním komerčných
tabúľ na plot OÚ
4. s výstavbou vysielača na budove CBA pre firmu O2
F/ Ukladá:

1. žiadosť Súkromného centra
voľného času MAJA n.o. pre rok
2017 o finančnú dotáciu na jej
činnosť
2. žiadosť poslanca Mgr. Pročka
o napísanie listu poslancovi
Žigovi s výzvou, aby sa vzdal poslaneckého
mandátu

1. starostovi obce písomne vyzvať
p.Bukora na odstránenie búdy
z obecného pozemku s termínom
do
30.11.2016
2. starostovi obce pripraviť
podklady na ukončenie nájmov pozemkov pod prenosnými
garážami na
1.riadne zasadanie OZ v roku
2017
3. komisii obchodu, dopravy
a cestovného ruchu v spolupráci s poslancom Mgr. Pročkom
pripraviť zásady
na prenájom parkovacích miest
4. starostovi obce písomne vyzvať
pani Kocúrovú na urýchlené
odstránenie reklamnej tabule umiestnenej
na zábradlí na Podzámockom
námestí

D/ Súhlasí:

G/ Vyhlasuje:

1. s vypílením dvoch gaštanov pri
vstupnej bráne do zámku
2. aby Dana Václavíková mohla
viesť služobné motorové vozidlo
3. s výmenou podlahovej gumy
za keramickú dlažbu v prenajatých priestoroch kaderníctva na
náklady
nájomcu

1. voľbu hlavného kontrolóra na
1. riadnom zasadaní OZ v roku
2017

C/Neschvaľuje:

H/ Ruší:
1. uznesenie č. B/7 zo dňa
09.09.2016

I/ Menuje:
1.
inventarizačnú
komisiu
E/ Nesúhlasí:
v zložení: predseda – Miroslava Beňovská, členovia – Mgr.
1. s prenájmom pozemku pre Švihlová, Ing. Hujová,
Štefana Molnára pre účely parVáclavíková, Veselovská
kovania motorových vozidiel
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Haličské slávnosti (13.- 14.8.) 2016 v skratke
Sobotný kultúrny program
bol
rozdelený
na
dve
časti.
V
doobedňajšej sa predstavili naši najmenší
- škôlkari a školáci s
dynamickými choreografiami tanečného krúžku
pod vedením Mgr. Anky
Lukáčovej.
Detských
divákov
neskôr
pobavili herci z banskobystrického
divadla
s
interaktívnymi
predstavením s názvom
„Havo
Slávo“.
Záver
doobedňajšieho
programu patril speváčkam
z denného centra pre
seniorov spevácky podporenými
p.
Milanom
Gibaľom a heligonkárovi p. Čieškovi.
Programová pauza bola
vyplnená
sprievodnými akciami: súťažami
detí so šaškou Baškou,
skákacím
hradom,
Združená škola služieb
v Lučenci zabezpečila

jazdu na koči ťahanom
dvomi koníkmi po uliciach obce, a predstavili sa i sokoliari
z Mojína.
Poobede nás svojím programom zabavila hudobno-spevácka
skupina
Haličan, na futbalovom
ihrisku sa odohral zápas starých pánov medzi
Haličou a Tomášovcami,
pobavili sme sa pri
II. ročníku súťaže v
pití
fľaškového
aj
čapovaného piva s Mamutmi, vyžrebovala sa
jarmočná tombola.
Mnohí sa však asi najviac tešili na vystúpenie revivalovej skupiny ELÁN FOREVER, kde
si spolu s kapelou zaspievali
najznámejšie
hity tejto populárnej
formácie.
Lučenecké rockové zoskupenie
LC/DC
oslovilo hlavne mladých.
Hudobno-tanečnú
zába-

vu
do
neskorých
nočných hodín mal pre
jarmočníkov v réžii DJ
Dano.
Nedeľa sa niesla v znamení športu a relaxácie: jogíni odcvičili
ranný pozdrav slnku v
Yogovom centre, doobeda
sa
odohral
na
multifunkčnom
ihrisku
turnaj v minifutbale,
poobede zas na hlavnom
futbalovom ihrisku derby mužov Halič - Stará
Halič.
Veríme, že si v takto
bohatom
programe
prišiel na svoje každý
návštevník
slávností.
Nový – ďalší ročník
bude dúfame rovnako vydarený (ak nie lepší)
– prispieť k tomu môže
ktokoľvek
svojimi
námetmi a podnetmi pre
redakčnú radu zvestí a
kultúrnu komisiu.
RR
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Spisovateľka Hana Ponická
Vážení občania Haliče, nebýva častým zvykom, aby sa Vám prihováral niekto, kto má nejakú citovú väzbu
na Vašu obec, a nebýva v nej... Keď ma oslovili z obecného úradu, aby som prispel do Vašich zvestí o spomienkových stretnutiach pri hrobe spisovateľky Hany Ponickej, uvedomil som si, že okrúhle výročie jej
úmrtia bude v roku 2017, ale tiež aj 95. výročie narodenia... Pri tohoročnom deviatom výročí mi zarezonovala veta z jej diskusného príspevku, ktorý nesmela predniesť...lebo: „U nás sa klame!“
„Žijeme už skoro deväť rokov v ovzduší mimoriadneho spoločenského napätia!“ Tieto slová Hany
Ponickej, ktoré boli výkrikom do tmy neslobody doby normalizácie, nesmeli zaznieť v marci v roku 1977
na zjazde spisovateľov.
Bolo to prvých deväť rokov od okupačného 21. augusta 1968. Vážnosť či v mnohom ohľade
tragickosť tohto dátumu nám bude navždy spojená aj so skonom Hany Ponickej, ktorá spoločenské napätie
a zlo onej doby musela bolestne prežívať a prežiť.
Spomínanie a úcta voči tým, ktorí v časoch spoločenskej a politickej nepohody vedeli vysloviť to,
čo ostatní /možno/ tušili, a /možno/ tešili sa, že to za nich povedal niekto iný, a možno väčšina ľahostajná k
tomu, čo sa dialo..., musí – malo by byť záväzné pre nás žijúcich v slobode, o ktorej dennodenne hovoríme,
ale ju nechápeme...
Pravda, sloboda a spravodlivosť – to hľadajme a nachádzajme v odkaze Hany Ponickej. Svetový kongres Slovákov v Belehrade v roku 1977 do spisov rokovania zaradil aj diskusný príspevok Hany
Ponickej, ktorý nesmela povedať na spisovateľskom zjazde. Zahraniční Slováci našli odkaz... Aj Lukavické
zápisky vydali prvýkrát v Kanade..., nuž, ťažko doma prorokom...A dnes? Spoločenské napätie zotrváva...
Pretrváva všelijaký strach... - napätie medzi národmi, štátmi, náboženstvami... A hľadanie cesty...? Hana
Ponická to takto zapísala v slovách Giuliany Benzoni po návšteve Bradla: „Viem, že láska sa zapaľuje jedna
od druhej, že dôležitá je jej prax, nie teória. Viera je pre mňa nie obmedzením, ale oslobodením, sprostredkovanie odpustenia. Boh káže odpustiť a prijímať zlo nielen od tých, ktorých máme radi, ale aj od tých,
ktorí bojujú proti nám“.
Ťažké budú ešte pramienky demokracie, kým sa stretnú v rieke porozumenia a zodpovednosti za
to, v akej spoločnosti chceme žiť. Hana Ponická to vedela – bola Európanka-poznala duchovnú a demokratickú Európu. Určite by sa zlostila nad cynizmom mnohých politikov, ktorí umelo či reálne vyvolávajú
strach a šíria nepokoj...
Pravidelnou súčasťou spomienky na Hanu Ponickú je aj pieseň číslo 565 z Evanjelického spevníka
– piata sloha znie:

Ó drahý Bože, viď naše strasti,
čuj prosby vrúcne za národ náš,
prečo má vládnuť hriech v našej vlasti,
prečo má vládnuť nám satanáš.
Ach, Pane drahý, národ náš milý
odmieta Pravdu, prijíma klam,
nepozná Teba, moc Tvojej sily,
ó, vráť sa k nemu, buď jeho Pán!
Som povďačný Obecnému úradu v Haliči a jeho minulým i súčasným predstaviteľom, že v
spolupráci s cirkevným zborom v Maškovej sa starajú o hrob spisovateľky a podieľajú sa na organizácií
každoročných stretnutí 21. augusta pri mieste posledného odpočinku Hany Ponickej.
Pavel Jaroslav Králik
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Vrátili sme sa v čase do
našej haličskej, ako aj
Forgáchovskej histórie.
V zmysle tohtoročného
plánu kultúrnej komisie
pri OÚ v Haliči sme dňa
21. apríla 2016 úspešne
odprezentovali
knihu
J.Janičkárovej – Osudy
Slanských
Forgáčovcov
a
Walbottovcov
dňa.
Udialo sa tak
na
pôde základnej školy,
ako aj neskôr na OÚ v
Haliči za dobrej účasti
žiakov,
učiteľov
a
neskôr poobede i ľudí
z Haliče a celého okolia. Povzbudení touto
vydarenou akciou, sme
pripravili prezentáciu
knihy M. Eliáša – Pod
zástavou Marsa. Táto
akcia bola obohatená
o
krst
elektronickej knihy J. Hikkera –
FORGÁCHOVCI
šľachtici
z
Gýmeša
a
HALIČE.
Po
niekoľkodňových
o r g a n i z a č n ý c h
prípravách prišiel deň
„D“, a to štvrtok 24.
november 2016, kedy sa
stretli všetci pozvaní
hostia (dá sa povedať zo
všetkých kútov Slovenska). Zo Šurian pricestoval M. Eliáš aj s S.
Vidom, z Trenčína J.
Forgáč a od Piešťan V.
Forgáč. Z východu bolo
zastúpenie z N. Kamenice J. Janičkárovou
ako aj reg. historičkou
M. Čiderovou. Novohrad
zastupoval historik J.

Drenko.
Na poludnie po krátkom
stretnutí a občerstvení
všetkých
pozvaných
privítal zástupca starostu J. Linhart a za
jeho spoluúčasti sme
absolvovali prehliadku
haličského zámku. Patrí
sa poďakovať i vedeniu
zámku, že nám umožnili
vstup aj samotnú prehliadku za spoluúčasti
ich sprievodcu.
Po prehliadke sme sa presunuli na OÚ v Haliči,
kde nás privítal starosta obce J. Machava.
Pri káve a družnej debate čas rýchlo plynul.
Moje osobné poďakovanie
patrí i ženám z OÚ,
ktoré spolu s ostatnými
pracovníkmi úradu dobre
pripravili zasadačku /
malú sálu KD/ na samotnú akciu prezentácie.
V zmysle pozvánky už v
zasadačke OÚ starosta J. Machava privítal

Vatra SNP
26. augusta 2016 sa konal
pietny akt uloženia kytíc k
pamätníkom padlých vojakov počas II. svetovej vojny na obecnom cintoríne a
v Lesíku.
27. augusta pokračovali
oslavy 71. výročia SNP v
školskom areáli súťažami
pre deti v streľbe zo vzduchovej zbrane a v hode
granátom na cieľ. Výstavku
výstroje, výzbroje a uniforiem z II. svetovej vojny,
tak isto, ako aj súťaže,
zabezpečil Klub vojenskej
histórie Krasnogvardejci
Košice. V kultúrnom programe vystúpil spevácky
zbor Denného centra pre
seniorov, p. B. Hikkerová
s tematickou básničkou
a hudobno-spevácka skupina Haličan. Vatra bola
slávnostne zapálená p.
Karolom
Podhradským
za znenia slávnostných
sálv. Pri občerstvení a
pesničkách v sprievode heligónok sa všetci prítomní zabávali do neskorých
večerných hodín.
RR

				
všetkých hostí, ako aj
plnú sálu ľudí, ktorých
zaujíma história. Po
uvítaní dal priestor
dennému centru Senior,
ktorý
spestril
program peknou hudbou a
pesničkami. Okrem toho
patrí
celému
centru
poďakovanie za výborné
haličské
seniorské
pagáčiky,
ktoré
sme
počas prestávky mali
možnosť konzumovať.
Slova sa potom ujal o.
i. historik M. Eliáš,
ktorý prezentoval svoju
knihu Pod zástavou Marsa o barónovi Šimonovi
I. Forgáčovi. Nielen
svojím príhovorom, ale
aj ukážkami cez diaprojektor nám priblížil
život Šimona I., ktorého
nazývali aj Turkobijcom. Veľmi príjemná
bola aj vsuvka pána
Eliáša a jeho kolegu
mladšieho historika S.
Vidu oblečeného do dobového oblečenia zo 16.
storočia. Názorne nám
predviedli a popísali
ukážky oblečenia z tej
doby. Po veľmi plodnej
prezentácii i diskusii, bola krátka prestávka na pohostenie,
občerstvenie ako aj na
predaj kníh od autora
M. Eliáša vrátane venovaní od samotného autora.
Po prestávke nasledovala prezentácia elektronickej knihy v DVD
prevedení od J. Hikkera
–
FORGÁCHOVCI
šľachtici z Gýmeša a

KULTÚRA      

HALIČE.
Vydavateteľom
tejto publikácie je J.
Sivok z Divína. Krsný
otec DVD – M. Eliáš si
zobral slovo a poprial tomuto dielku dobrú
čítanosť i úspech. Nezabudol dodať, že sám dobre vie, čo to dá námahy
i úsilia – od úplného
začiatku až po finálne
dielo. Potom pokrstil
samotné DVD originálnou haličskou Forgáchovskou
54%
pálenkou.
Kultúrnu akciu ukončil
záverečným slovom pán
starosta obce.
O r g a n i z á t o r i ,
účinkujúci,
hostia,
ľudia z Haliče a Novohradu si aj touto
cestou zaslúžia veľké
poďakovanie za vzorné,
slušné, ako aj nerušivé
dianie
celej
tejto
prezentácie
a
krstu
DVD.
Po ukončení oficiálnej
časti akcie sa užší
okruh
hostí
vrátane
p. starostu presunul
do
Zbrojnice,
kde
bolo pripravené od J.
Pročka
príjemné
po-
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hostenie. Samotný Jožo
nebol prítomný (nakoľko
nacvičoval v BA novú
divadelnú hru), a tak
sme ho priateľom-hosťom
v našom mene ospravedlnili.
Čo dodať na záver. Aj keď
s prípravami takejto akcie je plno prípravnej,
organizačnej, ako aj
fyzickej práce (a pritom nikdy dopredu človek
nevie, či úspešne akcia dopadne, či príde
dostatok ľudí, alebo
nie), keď potom vidíte
plnú sálu a záujem ľudí
o takúto akciu, poviete
si, že výsledok stojí
za to. Na budúci rok
chceme preto v tejto
začatej ceste podávania haličskej histórie
pokračovať. Cez kultúrnu komisiu pri OÚ v
Haliči sme si už teraz
naplánovali dve akcie.
Veríme, že budú minimálne kvalitou aspoň
také dobré, aké boli
tie v roku 2016.
autor Ján Hikker
“Halický”
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Šarkany - ,,lietajúci draci“
Vznik šarkanov sa datuje
už od roku 3000 p.n.l.
do oblasti starovekej
Číny.V
tomto
období
malo púšťanie ,,drakov“
(šarkanov)
náboženský
charakter. V priebehu
storočí sa však význam
šarkanov rôzne menil a
v súčasnosti sa stalo ich púšťanie akýmsi
relaxom a zábavným spestrením veterných jesenných dní.
Práve preto sme sa i my,
OZ Mladí mladým, v spolupráci s obcou Halič
rozhodli, že v posledné
slnečné jesenné dni zorganizujeme ŠARKANIÁDU.
A hoci sa dnes už dajú
kúpiť hotové šarkany,
pokúsili sme sa vyrobiť
si naše vlastné. Výroba
šarkanov nebola však až
taká jednoduchá, akou
sa na prvý pohľad zdala, no nakoniec sme to
zvládli, a šarkany sa
nádherne vznášali na
modručkej oblohe.
Pestré farby šarkanov
zdobili aj ZŠ s MŠ v
Haliči, v ktorej boli
vystavené
výtvory
školákov a škôlkarov.
Všetky
šarkany
boli
veľmi pekné a aj keď
bolo ťažké určiť, ktorý
z nich je ten Naj,
predsa sme len pár z
nich vybrali a ocenili.
Popri
púšťaní
šarkanov si deti mohli
v tvorivých dielničkách
vytvoriť rôzne figúrky

z
gaštanov;
takisto
sa mohli dať maľovaním
na tvár zamaskovať na
akékoľvek zvieratko či
superhrdinu.
Aj
keď
bolo
pekne
slnečno,
vhod padol teplý čajík
i sladké občerstvenie,
ktoré
zabezpečili
manželia
Peťkovci
a
žienky z denného centra
v Haliči.
Na záver môžem len dodať,

že sa mi splnil môj
detský sen a odporúčam
každému, aby si vyskúšal
vyrobiť a pustiť vlastného šarkana, pretože
to
magické
spojenie
človeka s vetrom je
slovami neopísateľné.
Zuzana Svoreňová podpredsedníčka OZ
Mladí Mladým
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Zo života Matice slovenskej
Matica slovenská v Haliči obnovila svoju činnosť v roku 2008.
Iniciátorom obnovy činnosti bol
pán Mgr. Dušan Jezný, ktorý sa
stal aj jej prvým predsedom. V
súčasnosti má miestny odbor
Matice slovenskej 50 členov.
Najviac ma mrzí to, že sú to, až
na pár výnimiek, ľudia v dôchodkovom veku. Som však optimista
a verím, že si k nám postupne
nájdu cestu aj mladí ľudia žijúci v
Haliči. Naši členovia sa pravidelne
zúčastňujú a vypomáhajú obecnému úradu pri akciách, ako sú
fašiangy, stavanie a váľanie mája,
deň matiek, deň detí, haličské
slávnosti, uctenie pamiatky hrdinov SNP, úcta k starším, Mikuláš
deťom. Tí mladší sa zúčastňujú
pravidelne aj akcie „Timravin
chodníček“.
Musím pripomenúť, že sa staráme
o hrob spisovateľky Hany Ponickej a o hrob haličského dobrodinca
Laurentiusa Schiffnera. Svoju
činnosť hodnotíme každý rok na
výročnej členskej schôdzi, ktorá
prebieha v príjemnej atmosfére.
Na stoloch sú domáce koláče od

našich matičiarok, domáci ovčí
syr, kvalitné vínko a chutný guľáš
– všetko vďaka našim sponzorom. Posedenie po schôdzi nám
spríjemňujú melódie krásnych
slovenských ľudových piesní v
podaní našich harmonikárov.
Toto posedenie trvá v príjemnej
atmosfére až do večerných hodín.
Srdcovou záležitosťou miestneho odboru Matice slovenskej je
„Haličský štoplík Hany Ponickej“, ktorý organizujeme spolu so
Základnou a Materskou školou
v Haliči a Obecným úradom v
Haliči pravidelne v novembri. S
myšlienkou organizovať takúto
súťaž prišiel MO MS v roku
2009. Tento rok je to už 8. ročník.
Žiaci našej školy súťažia v recitácii, speve, tanci, ale aj v maľovaní
a modelovaní. V roku 2015 bolo
peknými vecnými cenami odmenených celkovo 18 jednotlivcov a 9 kolektívov. Na ceny nám
finančne prispieva ústredie Matice slovenskej v Martine a Obecný
úrad v Haliči. Veríme, že sa nám
„Štoplík Hany Ponickej“ podarí v
Haliči udržať.

Keďže sa blíži koniec roka, chcem
záverom popriať všetkým pokojné Vianoce a veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody do roku 2017.
Ing. Emil Ďurica
Predseda MO MS v Haliči

Všimli sme si..
Úspešná Haličanka Mgr. Lenka Paľagová
Po úspešnom ukončení UKF
v Nitre - máj 2015, vyhrala
konkurz vo veľkej personálnej
agentúre Mc ROY v Bratislave
- kde nastúpila 1. 6. 2015.
V celoslovenskom hodnotení
1 500 firiem a personálnych
agentúr a ich zamestnancov
za rok 2015 Lenka získala v
kategórii Recruiteri - personalisti a konzultanti 2. miesto.
Jedná sa o jedinú celoslovenskú súťaž takého druhu na
Slovensku v tomto pracovnom
odbore.
Za zmienku stojí i fakt, že v tom
istom období získala ďalšie
ocenenie - 3. miesto vo svojej
firme v rámci medzinárodnej
súťaže: Slovensko, Česko a
Maďarsko - McROY Group.
Tak ako ona sama hovorí:
...keď má človek nadšenie
a vytrvalosť pre prácu,
ktorú vykonáva, tak sú snaha a nadšenie korunované
úspechom.
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Vážení spoluobčania!
Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov ako
sú rastliny, živočíchy, vzduch, voda a pôda. Je to vec, ktorá sa týka nás všetkých. A s jej
ochranou môže začať každý jeden z nás už doma. V rukách každého jednotlivca je sila
pozitívneho ovplyvňovania kvality životného prostredia.
Aj preto Obecný úrad v Haliči vo svojom rozpočte na rok 2016 vyčlenil finančné prostriedky na kúpu traktora a štiepkovača. Ako dobre viete, traktor aj štiepkovač je už zakúpený.
Po skúsenostiach so zberom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v minulých rokoch, a nedisciplinovanosti niektorých občanov, obec počnúc dňom 01.01.2017
pristupuje k nasledovnému spôsobu zberu biologicky rozložiteľného odpadu.
Listy, trávu, vypletú burinu a pozberové zvyšky z pestovania môžu občania aj naďalej
vyvážať na dočasné úložisko bioodpadu (ľudovo nazývané „kompostovisko“). Je zakázané vyvážať ovocie, zeleninu a kuchynský odpad.
Drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov do priemeru 8 cm bude obec
štiepkovať priamo pred rodinnými domami. Termíny štiepkovania budú priebežne vyhlasované v obecnom rozhlase v dostatočnom časovom predstihu, aby občania mali možnosť
tento odpad pripraviť na verejné priestranstvo pred svojim rodinným domom tak, aby to
neznemožnilo prechod dopravných prostriedkov po uliciach.
Veríme, že takýmto spôsobom zberu biologicky rozložiteľného odpadu uľahčíme prácu
všetkým zainteresovaným – občanom našej obce i pracovníkom obecného úradu.
Za Vaše porozumenie ďakujem!
Juraj Machava – starosta obce

ROK 2016 BILANCUJEME
Haličské
Občianske
združenie a nezisková organizácia Jožo Pročko deťom
v roku 2016 usporiadali v
Haliči podujatia, ktoré prilákali do našej obce nielen
starých návštevníkov , nielen nových turistov ale hlavne
sa Haličania mohli spoločne
stretnúť. Vo februári to bola
7 Haličská plesovica , v Máji
sme spolu s obcou poriadali 7 Majáles a 11 Haličskú
Motorkáreň,
v
septembri spolu s Novohradským
občianskym združením sme
pripravili 7 ročník cyklistických pretekov cena Novohradu ku dňu ústavy, Ok-
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tóber sa niesol v 7 ročníku
veselej tekvice a v decembri sme zorganizovali 7
vianočné stretnutie. Aktívne v obci pracuje Yogové
centrum a pravidelne organizujeme kurzy kreslenia a
maľovania. Do nového roku
Vám chceme zaželať veľa
síl a pokoja na duši.
Za HOZ a JPD Jožo Pročko
člen združení

Kauza informačná tabuľa
Naša obec stala v poslednom
čase mediálne známa kvôli
novo zrekonštruovanému
zámku.
S dobrým úmyslom som sa
preto rozhodla uľahčiť turistom blúdenie po obci a
dala som si dňa 6. 9 .2016
žiadosť
o
umiestnenie
informačnej tabuli na plot
OÚ.
Zúčastnila som sa aj na
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva, kde moja
žiadosť postúpila do ekonomickej a stavebnej komisii..
Medzi tým sme sa s p. starostom dohodli, že bude
vhodnejšie ak bude menšia
a nech si ju umiestnim za
zástavku. Tabuľu som si
na vlastné náklady dala
vyrobiť a umiestnila som ju
s bezpečnostných dôvodov k
plotu. / asi 3m od zastávky /
Pred niekoľkými dňami
som sa však na internete
dočítala :Tabuľa musí byť
odstránená.! Dôvod????..

Nedávno ma zastavil l p.
Lang člen stavebnej komisii a s dobrým úmyslom
,slušne mi , povedal, že či
viem, že si mám tabuľu na
námestí odstrániť.., a že poslanci a stavebná komisia
majú výhrady aj proti tabuli
pri kostole a že aj ten bicykel
/ pri ktorom sa v lete fotia
turisti.. / sa im nepáči......
V skratke :aby som sa
odpratala celkom..
Takže p. starosta nie je to o
mieste, veľkosti ani tvare
,tabuli..je to o vôli / nevôli / .
Zamyslite sa páni poslanci,
či takéto rozhodnutia su lojálne ,a či sú na prospech
obce a občanom..
Bijeme sa za životné prostredie, zeleň za krásu našej
obce. Každý vieme, že
gaštany , tak ako zámok patria k Haliči. Zaujímalo by
nielen mňa ale aj ostatných
občanov prečo keď sa tieto
vyrúbali na Mierovej ulici,
prečo sa nevysadili nove?
Žeby v záujme obce??

Lebo...Všetci vieme prečo....
Keď sa chce dá sa všetko
...a netreba ani žiadosť, ani
súhlas..
Pred nedávnom sme sa
snažili s p. Priadkom
,bývalým poslancom dopravy a cestovného ruchu
zriadiť v spolupráci s obcou
i centrum. P. Hikker vtedy
na zasadnutí poznamenal a
poslanci zdieľali jeho názor,
že načo ,že nemáme čo
ukazovať turistom. Prešiel
rok
a wauuu...chválime
sa aku mame históriu ,
kultúrne pamiatky,....že by
nám to za rok spadlo zrazu
z neba??Nie ..nie..vyšlo to z
inej hlavy..
Takže turistom hľadajúcim
informácie ostáva blúdiť a
čakať že s nápadom zriadiť
informačné centrum príde
niekto iný, ktorému budú
všetky dvere otvorené a my
budeme kričať.. waaaau..
Silou mocou chceme byť
naj.. najkrajšia obec Slovenska, máme najlepšiu pizzu
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V našom regióne je miesto nádeje
pre tých, ktorí to potrebujú.
Kaplnka v katastri obce
Lupoč bola postavená ako
poďakovanie svätým od grófa za uzdravenie jeho ťažko
chorej manželky. Kaplnku
dal pôvodne postaviť v roku
1696 gróf Adam Forgách
.Chorej grófke sa v sne v
roku 1690 zjavil sv. Anton
Paduánsky a povedal jej aby
sa každé ráno a každý večer
chodila modliť na skalu v
tvare srdca, ktorá je na lúke
pri rozkvitnutej hruške ,
ktorú zbadá ráno na pasbe, keď sa pozrie z okna.
Grófka tak urobila a zázrakom sa uzdravila aj keď jej
felčiari dávali len pár mesiacov života. . Kaplnka
bola poďakovaním za jej
uzdravenie. V roku 1754
kaplnku prestaval na kostolík Ján Forgách a nechal
tu pristaviť aj pustovňu.
Podľa záznamov v pustovni
pôsobil v roku 1723 pustovník Ján Alexi. Považovali
ho za vzdelaného muža,
pretože absolvoval štúdium
logiky. Jeho úlohou bola
starostlivosť o kostol a žil
z toho, čo mu doniesli obyvatelia dedín.V roku 1945
Rusi kostolík bombardovali , lebo si v ňom Nemci
urobili opevnenie. V 1948
obyvatelia Lupoče na 9 vozoch odviezli kamene z Kostolíka do obce , kde chceli
kostolík postaviť. Do rána
však všetky kamene zmizli.
Záznam o tom je aj v obecnej

kronike. Od roku 1696 až
do roku 1939 chodili ku kostolíku procesie 13 júna na
sviatok sv Antona Paduánskeho. V roku 1780 bolo na
procesii až 10 000 duší z
celého Rakúsko Uhorska.V
súčasnosti sú na mieste
kostolíka len základy. Novú
kaplnku svätého Antona
Paduánskeho chcú postaviť
na jej pôvodných základoch
z roku 1696 v katastri obce
Lupoč v okrese Lučenec. Na
obnove pamiatky sa dohodla samospráva obcí Lupoč,
Ábelová, Polichno, Stará
Halič, Mašková, Lehôtka,
Ľuboreč,
Tuhár
,mesto
Lučenec, katolícka cirkev,
Novohradské
Občianske
združenie
s
Haličským
Občianskym Združením. Už
dnes sa opäť chodia na miesto pod Vínnym vrchom pri

na svete!! všade naj...naj...A
k čomu je nám dobré takéto
pozlátko.. SAMOEŽERSTVO
, ktoré ničí vzťahy medzi
ľuďmi.. Ako vravieva moja
mama “Dobro sa samo chváli „
Pre nás občanov by asi
bolo najlepšie, keby sme
tu žili svorne ako jedna
veľká rodina s problémami, radosťami, ale hlavne s
ochotou pomôcť. Potom by
sme mali ten pocit šťastia,
hrdosti, že práve my žijeme
v tejto obci.
Kocúrová Jana
Lupoči modliť ľudia s nádejou o prosbou k sv Antonovi
Paduánskemu. Kaplnka na
obr. po digitalnom spracovani.
Mgr. Jozef Pročko
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Sviatok veselých tekvičiek
.....tekvičky sa urodili, veselo sa vyškerili, na cestu nám
posvietili....
Aj túto jeseň sme na našej
škole
oslávili
sviatok
veselých tekvičiek koncom októbra. Pripravili
sme si strašidelné masky,
povyrezávali tekvice a s peknými pesničkami sme vytvorili sprievod, ktorý prešiel
po triedach ZŠ. Vystrašili
sme
všetkých,
ktorých
sme stretli : žiakov, našich
učiteľov, tety kuchárky.
Zapojili sme sa do rôznych
súťaží a povyhrávali sme
pekné ceny a rôzne diplomy.
Už teraz sa tešíme na tento

zaujímavý sviatok budúci írkovia, kostričky a všetky
rok!
ostatné strašidelné bytosti
Dostrašenia!
zo ZŠ s MŠ Halič.
Ježibaby, duchovia, up-

Exkurzia

Dňa 19.10.2016 sa žiaci 3.,
4. a 5. ročníka zúčastnili
zaujímavej exkurzie
do
Hvezdárne a planetária
Maximiliána Hella v Žiari
nad Hronom. Poznatky z
vyučovania nám pracovníci
hvezdárne priblížili veku
primeranou formou. Najskôr nám cestovateľ Uff,
ktorý stroskotal na Marse,

urobil prehliadku nočnej oblohy a telies našej slnečnej
sústavy. Veľa sme sa dozvedeli o Zemi a živote na nej. V
ďalšej časti sme pokračovali
v sále, kde nám lektori na
trojrozmerných modeloch
vysvetľovali vznik a rozdelenie telies slnečnej sústavy,
princíp striedania dňa a
noci, aj ročných období.

Keďže bolo nepriaznivé sychravé počasie, nemohli
sme sledovať škvrny na
Slnku v kupole hvezdárne.
Lektori nám ukázali aspoň
rôzne druhy ďalekohľadov.
Na záver sme si ešte kúpili
zaujímavé suveníry.
Mgr. Monika Gáborová
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Exkurzia do energolandu v Mochovciach a Hronského Beňadika
Dňa 24. 10.2016 sme sa plní očakávaní rozhodli vycestovať do informačného centra o
energii a výrobe elektriny do Energolandu v Mochovciach. Videli sme a vyskúšali sme si
viac ako 30 interaktívnych expozícií. Žiakov zaujalo hlavne 3D kino, expozície o jadrovej
energetike, model motorky, interaktívna LED podlaha, či termálne zrkadlo. Zaujímavá
bola aj okružná prehliadka autobusom okolo chladiacich veží elektrárne a cez priestory
bývalej obce Mochovce. Cestou domov sme si urobili prestávku v benediktínskom kláštore
v Hronskom Beňadiku. Žiaci mohli vidieť Farský kostol sv.Benedikta a P.Márie a kaplnku.
Mons. František Kapusňák ich pútavou prednáškou oboznámil s históriou rádu Benediktínov, obce a Tekovskej župy. Exkurziu sme ukončili prehliadkou okolia kláštora.
Mgr. Ľuboslav Galád,
Ing. Žaneta Bystrianska,
PhDr. Ľubica Marková

Deň zdravého životného štýlu
Dňa 30.11.2016 sa naši
žiaci zúčastnili množstva
aktivít. V besedách s pracovníkmi CPPPaP z Lučenca
sa dozvedeli o problematike
šikanovania a nástrahách
legálnych a nelegálnych
drog. Príslušníci Policajného
zboru z Lučenca žiakom
9. ročníka vysvetlili problematiku trestnoprávnych
vzťahov. Prednášky o zdravom životnom štýle pripravila pracovníčka z Úradu
verejného zdravotníctva z
Lučenca .
Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali kombinované hodiny

– teória a prax o zdravej
výžive. Vytvorili krásne
zdravé naaranžované taniere s ovocím a zeleninou.

Po prezentácii urobili ochutnávku.
Veríme, že tieto aktivity na našej škole prispeli k lepšiemu, zdravšiemu
prístupu našich žiakov k
svojmu životu. Ďakujeme
všetkým, ktorí ochotne
prispeli a nezištne pomohli
pri príprave celej akcie.
Mgr. Erika Rajprichová
Mgr. Miloš Jezný
PhDr. Ľubica Marková

                AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
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Haličský štoplík Hany Ponickej - 8. ročník
Miestny odbor Matice slovenskej v Haliči, Obecný úrad
Halič a Základná škola s materskou školou v Haliči zorganizovali aj tento rok dňa
24. 11. recitačnú a výtvarnú
súťaž Haličský štoplík Hany
Ponickej. Už po ôsmykrát sa
zišli v priestoroch Základnej
školy v Haliči deti, aby predviedli svoj vzťah k literárnemu , ako aj k výtvarnému
prejavu. Súťažili žiaci od
prvého po šiesty ročník.
Odmenou im boli hodnotné
ceny a diplomy, ale aj potlesk, uznanie a hrejivý pocit
z dobre vykonanej práce.
Počas prestávky v súťaži
boli predseda MO Matice
slovenskej,
zástupkyňa
školy a dvaja žiaci odniesť
na hrob Hany Ponickej kyticu kvetov na znak úcty a
vďaky.
Výkony súťažiacich
žiakov
posudzovala
päťčlenná komisia. Na ceny
finančne prispeli Ústredie
matice slovenskej v Martine
a Obecný úrad Halič.
V literárnej súťaži bolo odmenených celkom 28 žiakov
z toho bolo 10 prvých miest,
9 druhých miest a 9 tretích
miest.
Vo výtvarnej súťaži boli
odmenené štyri kolektívne
práce. Bolo udelené 1 prvé
miesto, 1 druhé miesto a 2
tretie miesta.
Tu sú mená najúspešnejších
súťažiacich

Literárna súťaž :

Belov Samuel (1.A), Oláhová
Ema (2.A),
Prvé miesta:
Bartoš Sean (2.B),
Danyiová Lucia (1.A),
Németh Alexander (3. A),
Marková Kristína (2.A),
Ružička Ivan (3. A),
Galádová Lucia (2.A),
Berkyová Viktória (4. A),
Kliment Matej (3.A),
Oravcová Lucia (4. A),
Boháčová Jessika (3.A), Oláhová Alexandra (5. A)
Belková Kristína (4.A),
Laššanová Alexandra (5.A), Výtvarná súťaž:
Oravcová
Nikola
(5.A),
Repecká Viktória (6.A), Prvé miesto:
Kučerová Eva (6.A)
Školský klub 1. oddelenie
Druhé miesta:
Nátonová Viktória (1.A),
Horniak
Marian
(1.A),
Farkašová Barbora (2.B),
Lacková
Diana
(2.B),
Kiššová Erika (3.A),
Belovová Bibiana (4.A),
Begáň Zdeno (4.B),
Galád
Michal
(5.
A),
Lukáčová Lucia (5.A)
Tretie miesta:
Fízeľová Sára Mária (1.A),

Druhé miesto:
Školský klub 2. oddelenie
Tretie miesto:
triedy 3.A a 4.B
Ing. Emil Ďurica
Predseda MO MS v Haliči
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Ako plynie čas v materskej škole
Vianočný čas a najkrajšie sviatky v roku tichučko klopú na
dvere... Deti sa už nevedia
dočkať, čo im Ježiško tento rok
donesie a rodičia túžia vidieť
úsmev vykúzlený na tváričkách
ich detí.
Vráťme sa však ešte na začiatok
školského roka 2016/2017. V
tomto roku sme začali pracovať
podľa nového štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie v
materskej škole, ktorý pozostáva zo siedmych vzdelávacích
oblastí. Pod vzdelávacie oblasti
patria aj ďalšie podoblasti a
výkonové štandardy, ktorými
postupne a cieľavedome formujeme osobnosť dieťaťa.
V materskej škole máme tri
triedy: malú, strednú, veľkú.
Triedy sú krásne vymaľované,
esteticky zariadené detským
nábytkom. V triedach čakajú
na deti pani učiteľky, ktoré s
nimi každý deň prežívajú život
v materskej škole. Hráme sa,
cvičíme, učíme sa, kreslíme,
spievame a rozprávame sa o
rôznych veciach. Zo školského
programu ,,ZDRAVKO” vyberáme nové témy, aby bol
každý deň v materskej škole
pestrý a aby sme deti vždy s
niečím novým zaujali. Ranné
hry detí obohacujeme námetovými, konštruktívnymi, didaktickými, ale aj spoločenskými
hrami
primeranými
veku
dieťaťa a jeho individuálnym
schopnostiam a zručnostiam.
Zdravotné cvičenia sú obohatené
rozcvičkou,
kde
precvičíme celé telo a vždy

sa naučíme nejakú hudobnopohybovú hru. Pri detských
pesničkách radi tancujeme, ale
aj spievame a súťažíme.
Školský rok, sa pre nás začal
v prekrásnom jesennom šate.
Farebnosť a pestrosť jesene
sme prenášali do každodenných
činností – výtvarných, hudobných,
pracovných
a
umocňovali sme to častými
vychádzkami po našej obci.
Pozorovali sme prírodu v okolí
Haličského zámku, pri kaplnke,
pri kostole i blízkom parku. Pri
všetkých našich aktivitách sme
deti smerovali k správnemu
porozumeniu následnosti dní v
týždni, mesiacov a ročných období. Utvrdzovali sme to rôznymi básničkami a pesničkami
k danej téme. S deťmi sme
si
osvojovali
hygienické
návyky, kultúru stolovania a
sebaobslužné činnosti.
Každoročne organizujeme s
deťmi rôzne akcie. Aj tento rok
sme mali ,,Veselé tekvičky”,
predškoláci
očakávali
strašidielka na ,,Halloweenskej

noci”, počas ktorej spali v MŠ.
S pani Jeseňou sme sa rozlúčili
,,Jabĺčkovým dňom”, kde sme
si napiekli jablkové taštičky,
vyrobili čokoládové lízanky a
zjedli veľa ovocia.
V decembri sme privítali pani Zimu s príchodom
Mikuláša. Deti si pre neho
pripravili pekný program, pohostenie a Mikuláš ich za to
odmenil sladkým balíčkom.
Počúvali sme vianočné koledy,
vyzdobili si vianočný stromček
a tešili sa na čaro Vianoc.
Taktiež by sme sa chceli touto
cestou poďakovať našej obci za
poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré nám umožnili
rozšíriť a zlepšiť vykurovanie v
predškolskej triede.
Kolektív učiteliek MŠ Vám praje krásne prežitie Vianočných
sviatkov a šťastný Nový rok
2017!

                AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ

Podakovanie
V mojom mene, ako aj v mene vedenia ZŠ s MŠ Halič chcem vyjadriť
poďakovanie starostovi obce Jurajovi Machavovi a celému obecnému
zastupiteľstvu za poskytnutie finančných prostriedkov pre potreby
Školskej jedálne Halič. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na
rekonštrukciu podláh a výmenu inžinierskych sietí v školskej kuchyni
a ďalšie zakúpenie dvoch plynových sporákov s elektrickými rúrami.
Veľmi si cením Vašu pomoc pri zabezpečení plynulej prevádzky
školskej jedálne, aby mohla byť pripravená na výrobu jedál a nápojov
pre stravovanie detí, zamestnancov a cudzích stravníkov.
Ďakujem za Vašu aktívnu pomoc a prajem Vám k Vašej práci veľa síl
a pracovných úspechov.

OZNAM
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Aktuality
1.
Do kuchyne základnej školy boli zakúpené 2
plynové sporáky v celkovej
hodnote 5.698,22€.
2.
8.10.2016
kultúrna
komisia zorganizovala zájazd obecným autobusom na
Gaštanové slávnosti v Modrom Kameni.

3.
Ozvučenie
veľkej
Mgr. Iveta Látková, sály bolo doplnené dva dyvedúca ŠJ namické mikrófony a jeden
priestorový
mikrofón, kábel a redukcie.

Obecný úrad v Haliči dohodol s firmou
Mepos, a.s. Lučenec okrem vývozu
separovaného zberu (sklo, plasty, papier)
aj vývoz zbytkových jedlých kuchynských
olejov s účinnosťou od 01.01.2017.
Tieto je potrebné zberať do plastových
fliaš a spolu so separovaným odpadom
pripraviť na odvoz.

Mikuláš, Mikuláš čo v
tom vreci máš?
V tomto predvianočnom období, ako to už býva zvykom , zavítal do
našej dediny bradatý dedko- Mikuláš. Okrem svojich dvoch pomocníkov ,čerta a anjela si na pomoc zavolal škriatkov .Na koľko ešte
perinbaba nepovytriasala svoje páperové periny a nezasypala svet
bielou prikrývkou, deduško musel prísť pešo a tak trochu meškal.
Deti ho netrpezlivo očakávali, no na koniec ho privolali spevom. Pre
Mikuláša a jeho pomocníkov si deti zo ZŠ s MŠ pripravili krátky
program .Deduškovi sa vystúpenie detí veľmi páčilo a tak ich odmenil sladkými dobrotami, nezbedníkov však vyhrešil a tí mu museli
sľúbiť, že na budúci rok budú o čosi lepší, poslušnejší.
A aby sa nezabudlo na dospelákov ,ženy z OÚ v Haliči pre ich skreh-

4.
4.11.2016
v
Televíznych
novinách
TV JOJ bola odvysielaná
dokrútka o Haliči v rubrike
„Uhádni dedinu“, kde starosta a podstarosta obce podali
krátky prierez pamätihodnostami a históriou obce.
Reportáž si môžete pozrieť
v archíve TV JOJ.
5.
Koncom
novembra
bola vydaná pohľadnica
obce, na ktorej sú znázornené kultúrne pamiatky a
inštitúcie obce.
6.
14.11.2016 sa v malej
sále kultúrneho domu v
Haliči uskutočnilo pracovné
stretnutie
evanjelických
farárov Novohradského seniorátu.
7.
V mesiaci november
prebehla oprava miestnych
komunikácií na Uliciach
staničná a Š.Moyzesa .
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nuté ruky pripravili výborný
punč. K predvianočnej atmosfére
prispeli svojou troškou aj ženy
z denného centra ktoré svojimi
koledami určite potešili nejedného z nás. Pripravené bolo aj

RÔZNE
malé vianočné trhovisko na ktorom šikovní ľudia ponúkali rôzne
ručne vyrobené veci.
Na záver tohto príjemného
podvečera si Mikuláš spoločne s
pomocníkmi z OZ Mladí mladým

pripravil malé prekvapenie. A tak
slovami piesne, Každý deň budú
vraj Vianoce, spoločne rozžiarili
Vianočný stromček.
Zuzana Svoreňová

Bohoslužby počas vianočných a novoročných sviatkov
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Obec Halič

Obecný úrad Halič
Ulica mieru 68/66, 985 11 Halič, 047/4392637, 4511694

Obecné zastupiteľstvo v Haliči uznesením č. G/1, zo dňa 11. 11., podľa ustanovenia
§ 18a, odst. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce
a určuje deň konania voľby na 12. 1. 2017 o 16:00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Haliči.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 10 %.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na Obecnom
úrade v Haliči v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby, t. j. do 30. 12. 2016.
Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
1/ Kandidát musí spĺňať kvalifikačný predpoklad – minimálne úplné stredné vzdelanie
kandidát preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia (diplomu).
2/ Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,
spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením
bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom obce
a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca (zákon č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme), nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť bez
súhlasu OZ. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce
a podľa osobitného predpisu.
Pred konaním voľby hlavného kontrolóra preskúma podané prihlášky kandidátov komisia zložená
z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určí obecné zastupiteľstvo pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie termínu a splnenie predpokladov na výkon
funkcie hlavného kontrolóra.

Juraj Machava
starosta obce

28

           

     ŠPORT

                  

Činnosť TJ Slovan Halič
Výbor TJ Slovan Halič /
Hochholczer T. - predseda,
Paľaga Ľ. - druhý štatutár,
Černák M., Katrušík J. a
Zmuda P. / začal pracovať s
vypracovaným a schváleným
rozpočtom na rok 2016 v celkovej výške 8.000.- € ,z čoho
7.100.- € bola dotácia od OU
v Haliči a vlastné príjmy tvorili 900.- € .Keďže v rozpočte
nebolo
zahrnuté
pranie
dresov a kosenie ihriska pracovníkmi VPP, chcel by som aj
touto cestou poďakovať OU
v Haliči, ako aj pracovníkom
VPP. V mesiaci január až
marec sme prihlásili družstvo
dorastu na zimný pohár v
Lučenci. Dňa 24.6.2016 zorganizovala TJ Slovan Halič
spolu so ZŠ s MŠ v Haliči
futbalový turnaj Zober loptu nie drogy za účasti ZŠ
okresu Lučenec. 1.miesto ZŠ Lovinobaňa, 2.miesto-ZŠ
Halič-1, 3.miesto-ZŠ Halič-2.
Veľké ďakujeme patrí Nadácii Zober loptu nie drogy,
ktorá bola hlavný sponzor
celého projektu. Taktiež
ďakujeme p.riaditeľovi ZŠ
s MŠ v Haliči /Mgr.Šimov
Dušan/,
starostovi
obce
Halič
/Juraj
Machava/,
ktorý okrem iného, ochotne
odviezol
do
nemocnice
zraneného hráča Lovinobane,
Jurajovi Paľagovi -iniciátorovi projektu, rozhodcovi
Andrej Hučka, Michaela
Segečová - zapisovateľka,
všetkým
zúčastneným
hráčom, ako aj všetkým ,
ktorí prišli povzbudiť futbal-

Na tréning našich žiakov zavítal Mikuláš.
istov. Gratulujeme víťazom
a ďalším oceneným /najlepší
strelec, najlepší brankár,
najlepší hráč turnaja /
V mesiaci júl 2017 sa v našom
areály uskutočnil už tretí
ročník Tango Futbalový kemp
2016 ,kde hlavný organizátor
bol Marian Berky a spoluorganizátori boli ŠK Novohrad,
TJ Slovan Halič a Obec Halič
.TJ Slovan Halič získal touto
akciou finančnú sumu 50.€ za prenájom priestorov a
ihriska a bezplatne obdržal
5 lôpt NIKE . Marian Berkyďakujeme.V mesiaci júl sme
zorganizovali už 9.ročník
futbalového turnaja Memoriál Jozefa Molnára a vyhlásili nábor mladých futbalistov, i keď sme sa obávali,
že sa zopakuje r.2015 ,kedy
sme po prihlásení do súťaže
,museli o týždeň odhlásiť pre
nedostatočný počet hráčov.
Kategória žiaci začínala v
počte 9 hráčov pod vedením
trénera /bývalého hráča /
Milana Kľagu. Postupne sa
chlapci pridávali a ku koncu
veľmi úspešnej prvej časti
sezóny /3.miesto / je ich už

dvadsať.
23.júla 2016 v skorých ranných hodinách zasiahla náš
klub strašná tragédia . Pri
dopravnej nehode nás opustil
náš dlhoročný hráč Lukáš
Segeč vo veku 21 rokov.
Odpočívaj v pokoji !
Dorast v priebehu roka zmenil trénera, nakoľko P.Zmuda
sa vzdal pre pracovné povinnosti. Ku kormidlu nastúpil A.Juhás, ktorý doviedol družstvo na postupovú
priečku v okresnej súťaži.
Muži začali pod vedením trénera Závrackého ,ktorý však
po vzájomnej dohode s klubom ukončil svoju činnosť.
Hlavný dôvod bola však slabá
účasť hráčov na tréningovom
procese, ale aj zápasoch. Ku
kormidlu nastúpil skúsený
hráč Peter Žigo, ktorý sa
však nešťastne zranil v zápase v Lovinobani. Aj touto
cestou mu prajeme skoré uzdravenie. Mužstvo mužov sa
po prvých neúspešných majstrovských zápasoch trápilo so psychikou ,ktorá mu
zväzovala nohy, čoho výsledkom je nelichotivé predpo-

           
sledné miesto v tabuľke.
Záverom treba pripomenúť,
že vedeniu klubu sa podarilo
s maximálnym šetrením energií a vlastnou činnosťou
/ 2 percentá, transfery
hráčov, sponzori Revital,S
voma,Lustroj,Kofemika,AGsport,R.Nociar,A.Juhás,N.
Nuotová,vstupné,dotácia od
Predsedu BBSK M.Kotlebu
a finančný dar od prezi-
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denta SR A.Kisku doliať do
rozpočtu chýbajúce finančné
prostriedky, ktoré v tomto
roku dosiahli krásnu čiastku
3.546,92 € .
Ďakujeme OU v Haliči, sponzorom, darcom, všetkým
trénerom, rodičom žiakov,
J.Tóčikovi
,ktorí
nám
pomáha stále a so všetkým,
usporiadateľom, vyberačom
vstupného, zdravotníčkam,
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kameramanom
,Ľ.Paľagovi
,ktorí končí vo výbore, ale aj
ako hráč z dôvodu rodinných
povinností, ako aj všetkým
hráčom
,ktorým
želáme
veľa športových úspechov
v nasledujúcej jarnej časti
sezóny 2016/2017 .
Tibor Hochholczer –
Predseda TJ Slovan Halič

Z činnosti KST Sokol Halič
Činnosť klubu KST Sokol
Halič sa riadi kalendárom
turistických akcií, ktorý
vždy koncom kalendárneho
roku každoročne vypracúvame pre budúci rok.
V roku 2016 sme sa v podstate tiež snažili riadiť
týmto kalendárom. Treba
otvorene priznať, že sme
ho celkom nedodržali.
Boli akcie, ktoré sa nám z
rôznych dôvodov nepodarilo uskutočniť, no na druhej
strane sme sa zúčastnili akcií, ktoré sme vôbec nemali
v pláne. Medzi takéto akcie
patrí návšteva Slovenského
raja, kde sme prešli novootvoreným chodníkom
na Kyseľ. Tiež sme vystúpili na Suchú Belú. Medzi
veľmi zaujímavé túry patrí
výstup do Priečneho Sedla,
ktorého sme sa zúčastnili
koncom augusta. Zážitok z
tohto výstupu vymocnilo
nádherné počasie. Zároveň
v deň výstupu do Priečneho
sedla, jeden náš člen spolu
s horským vodcom vystúpil
na oba Pyšné štíty. Zvládli

to za jeden deň. Úctyhodný
výkon. Na základe vynikajúceho zážitku z výstupu
na Rysy z poľskej strany,
ktorý sme absolvovali v r.
2015, sa skupina ôsmych
našich členov rozhodla túto
túru zopakovať. Výstup
uskutočnili začiatkom septembra tohto roku. Výstup
začali o 4,00 hod. ráno z Lysej Poľany na morské oko,
odtiaľ smerom na Čarny
Staw, hore reťazovým
úsekom až na vrchol Rysov.
Dvaja členovia zostúpili na
slovenskú stranu a výstup
ukončili na Šrbskom Plese.
Ostatní šiesti zostúpili
naspäť k morskému oku a
znovu šliapali zhruba dve
hodiny na Lysú Poľanu. Posledné lúče novembrového
babieho leta sme využili na
výstup na Súľovské skaly,
ktorého sa zúčastnili traja
členovia. Už tradičnej aj
tohto roku sme sa zúčastnili
Karolovského pochodu,
ktorý usporadúva KST
Bralo Tuhár. Po pochode
nás, ako obyčajne, čakalo

bohaté občerstvenie, tentoraz v kultúrnom dome v
Tuhári.
Ostatné akcie, ktoré sme
tohto roku organizovali boli
spomenuté v predchádzajúcom čísle Haličských
zvestí. Tam som spomenul,
že trend na Slovensku sa
vyvíja tak, že stokilometrové pochody strácajú
na atraktivite. Tento fakt
sa prejavuje aj na účasti
turistov na našej „stovke“.
Napriek tomu sa snažíme
tento pochod udržať pri
živote už vzhľadom k tomu,
že naša stovka je v rámci
Slovenska hodnotená, jednak po stráne atraktivity
zvolenej trasy, jednak po
organizačnej stránke, ako
jedna z najlepších, ak nie
najlepšia. V súčasnosti sa
na Slovensku organizuje len
málo stokilometrových pochodov. Ročne ich je 3 až 5.
Posledná tohoročná akcia, ktorá nás ešte čaká, je
vianočný pochod - tradične
26. decembra. Zraz
účastníkov bude ráno o
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8,00 hod. na Podzámockom
námestí. Preto vás, priaznivcov turistiky, ale aj
ostatných záujemcov, na
tento pochod srdečne pozývame.
Veľmi by nás potešilo, keby
sa našich akcií v budú-
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com roku zúčastnilo viac
občanov našej obce, veď
najprirodzenejší pohyb
človeka je pešia chôdza.
Zároveň mi dovoľte, aby
som vám všetkým zaželal
krásne, pokojné a štedré
Vianoce, plné vzájomného

porozumenia, lásky a do
nového roku hlavne veľa
zdravia a nám turistom
pevný krok.
Pavel Jonáš
- Predseda KST

Kalendár turistických podujatí KST Sokol Halič na rok 2017:
1.1.2017 Novoročný výstup na
Javor
p. Hikker
18.3.2017 Jarný kľúč – LysecPraha-Halič                             p.
Jonáš
5-7.5.2017 Prechod hrebeňom
Poľany p. Ondris
26.5.2017 Haličská stovka p. Kokavec, p. Ondris
27.5.2017 Haličská dvadsaťpäťka
p. Hikker
1.7.2017 Prechod tuhárskym
hrebeňom
Sedem chotárov-JavorPodkriváň p. Jonáš
29.7.2017   Prosiecka dolina p.
Jonáš
September Vysoké Tatry /podľa
dohody/ p. Ondris
November    Karolovský pochod
p. Kokavec
26.12.2017  Vianočný pochod p.
Jonáš
O akciách, ktoré nie sú zahrnuté
v kalendári akcií budeme včas
informovať na našej vývesnej
tabuli a taktiež prostredníctvom
obecného rozhlasu.

OZNAM
Športová komisia pripravuje už
Vianočného turnaja v minifutbale

12.

ročník

Turnaj sa uskutoční 26.12.2016 v telocvični ZŠ v
Haliči.
Štartovné je 2€/ osoba.
Družstvá sa môžu prihlásiť u p. Štefana Žingora
0905/467 778

				

						

Rok 2016 vo FOTografii
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