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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo.“ Aristoteles

Zámocký park s rybníkom je znovu
otvorený a prístupný aj verejnosti.
V piatok 13. júla
2018 privítal svojich prvých
návštevníkov znovuotvorený a
vynovený zámocký park.
Stalo sa tak necelé dva roky po
tom, ako svoje brány otvoril zámocký hotel**** Galicia Nueva,
ktorý sa nachádza v budove
národnej kultúrnej pamiatky Haličskom zámku.
A tak sa ku klenotu Novohradu, ako sa Haličský zámok
právom nazýva, priradila ďalšia
jeho súčasť z minulosti - priľahlý
lesopark s rybníkom.
Do parku je možné
vojsť dvoma vchodmi. Hlavný
vstup je umiestnený priamo v
areáli zámockého hotela, pri
zákrute asfaltovej cesty pri
bývalých jedlých gaštanoch a
vodojeme. Druhý vstup je na
konci ulice Budovateľov, ktorej
pokračovaním lesnou cestičkou
sa návštevník do parku dostane
priamo z obce.
Pri oboch vstupoch sú

umiestnené tabule so všetkými
dôležitými informáciami o
parkovom poriadku a aktivitách,

ktoré návštevníci môžu v parku
využiť. Zámocký hotel aj park s
rybníkom sú súkromným majet-
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kom akciovej spoločnosti IMET.
Vedenie spoločnosti sa však
rozhodlo, že aj napriek tomu,
že park je súčasťou hotelového
areálu, bude prístupný všetkým,
ktorí majú záujem.
Haličský zámok a park
sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok celoslovenského významu, dlhé
roky chátrali a na ich neradostnom stave sa podpísal nielen
zub času, ale žiaľ, aj ľudský
faktor. Obdobie rozsiahlych a
namáhavých rekonštrukčných
prác bolo nielen časovo, ale
hlavne finančne veľmi náročné.
Teraz, keď bude park prístupný
verejnosti, je veľmi dôležité, aby
sme dokázali udržať jeho znovu
oživenú krásu a bohatstvo, aby
sme tento čarovný kúsok Haliče
uchránili pred prejavmi vandalizmu a aby sme zabránili ničeniu
prírody a vybavenia parku s rybníkom. Skutočnosť, aby sa všetci
návštevníci parku mohli cítiť
bezpečne a príjemne, a to nielen
bezprostredne po sprístupnení
parku, ale hlavne dlhodobo, si
vyžiada opäť nemalé finančné
prostriedky.
Symbolické spoplatnenie vstupu do parku a poskytovaných aktivít by malo aspoň
čiastkovo napomôcť udržaniu
poriadku a bezpečnosti, aj keď
nepokryje v plnej výške všetky
výdavky, ktoré bude potrebné
pravidelne vynakladať na
bezpečnosť nielen hotelových
hostí, ale všetkých návštevníkov,
ďalej na každodennú údržbu a
starostlivosť o parkovú zeleň,
chodníky s odpočívadlami,
rybník, pláž, móla, člny, altánok,
ako aj náklady na pracovníkov v
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parku.
Park s rybníkom je
neoddeliteľnou súčasťou miestneho haličského koloritu a medzi
domácimi sú aj takí, ktorí si park
pamätajú z čias Forgachovcov.
Spoločnosť by rada naplnila svoj
sľub z minulosti a preto obyvatelia obce Halič a Stará Halič
budú mať na vstup do parku aj na
rodinnú vstupenku 50 % zľavu. Z
tejto zľavy si budú môcť uplatniť
ďalšiu zľavu deti, seniori aj zdravotne ťažko postihnutí občania
spomínaných obcí.
Nakoľko sa až
sprístupnením parku ukážu
ďalšie možnosti pre zlepšenie,
či doplnenie služieb a otvorí
sa priestor pre nové nápady,
považuje spoločnosť prvú sezónu
za skúšobnú a vstup do parku
bude až do konca októbra tohto
roku bezplatný. Tak ako aj po
otvorení zámockého hotela, tak
aj teraz privítame každú správnu
myšlienku.
A na čo sa môžu návštevníci
parku tešiť?
Po rokoch chátrania a zanedbania celého
priestoru parku sa budú môcť
poprechádzať po pekne upravených a obnovených chodníkoch a posedieť si na lavičkách
umiestnených na novovybudovaných miestach pre odpočinok.
Všetky sú citlivo zasadené
do tieňa korún stromov. Na
svoje si prídu tí, ktorí radi len
načúvajú zvukom prírody, ale aj
tí aktívnejší – cyklisti, majitelia
psích miláčikov, či rekreační
rybári. Plavba na člnku popod
romantický mostík na pôvodný

ostrov v strede rybníka nadchne
určite nielen zaľúbené páry. Po
otvorení Zámockého altánku
pri rybníku, ktorý je zatiaľ v
prípravnej fáze, si všetci budú
môcť posedieť, či občerstviť sa
počas sparného letného dňa.
Pre spoločnosť je
prvoradou prioritou udržanie
bezpečnosti v areáli parku,
nielen hotelových hostí, ale
všetkých návštevníkov. Preto sa v
priestore parku a v okolí rybníka
bude stále pohybovať parková
bezpečnostná služba, ktorá bude
na bezpečnosť dohliadať.
V budúcnosti bude
ponuka parku obohatená aj o
ďalšie zaujímavé aktivity, ako
napríklad mini zoo, pikniková
lúka, označenie vzácnych drevín,
tenisové kurty,.... Park by mal
však ostať predovšetkým oázou
pokoja a miestom pre nerušený
relax a odpočinok.
Veríme, že sa park stane
obľúbeným miestom na trávenie
voľného času obyvateľov Haliče
a širokého okolia a že si postupne
nájde takých, ktorí sa sem radi
vrátia. Spoločným úsilím a
starostlivosťou o toto prekrásne
miesto by sme chceli oživiť ducha minulosti a vyjadriť tak našu
úctu k tým, ktorí park založili a
žili tu pred nami.
Článok pripravila:
Regína Vidová,
projektová manažérka
spoločnosti IMET, a. s.
Foto: z archívu zámockého
hotela**** Galicia Nueva
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Zamyslenie sa... SPOMIENKY NA HALIČ
2.časť

Šesť dní do týždňa sa robilo a
voľná bola nedeľa. V nedeľu ženy
šli do kostola a chlapi postávali
pred kostolom a fajčili. My deti,
raz dnu, raz von. Pamätám si farára
Pivku. Milého, dobrosrdečného
človeka. Myslím, že umrel na
ťažkú chorobu. Pomerne často
sme v nedeľu chodili na výlety autobusom. Organizovali to dôchodcovia? To už neviem. Podstatné je
to, že sme navštívili skoro všetky
významnejšie miesta a zaujímavosti Slovenska. Zo všetkých
výletov, ktorých sme sa zúčastnili,
robil môj otec fotodokumentáciu.
V pamäti mi utkvela príhoda, keď
sme boli na Srdiečku pri lanovke.
Časť z nás šla na lanovku, ktorá
po niekoľkých metroch zastala
pre zlé počasie a pán Róth na nej
hrozne božekal a plakal. Vtedy
som bol rád, že som nepresvedčil
rodičov, aby sme sa na nej povozili. Voda v Herľanoch striekala
vysoko, aspoň z môjho pohľadu.
Ináč som z výletu mnoho nemal,
lebo som zjedol veľmi štipľavú
papriku v obloženom chlebíku.
Najviac sa mi páčilo kúpanie na
Strehovej, Kováčovej a v Tepliciach.
Neviem, ako si naši
rodičia dokázali vytvoriť čas i na
zábavu. Apropo, zábavy. V lete
sa tancovalo na rajčuli alebo na
malom tancovisku v zámockom
parku. Zažil som aj zábavu na
ostrove v rybníku. Všetko bolo
vysvietené lampiónmi. Lampióny. Lampiónové pochody organizovali ženy. Myslím, že pani
Paulovičová a Hikerová patrili
medzi hlavné organizátorky.

Pani Steibová mala muža krajčíra.
Na Slovensko prišiel asi z Rumunska. Často ju bolo vídať ako
roznáša po večeroch hotové,
opravené, ušité časti odevov po
dedine. Bola hlavným šíriteľom
novín v obci. Všetko poznala,
počula, videla a vedela oceniť dobré víno..
Pán Bánsky mal sódovkáreň
a predával sódu v sklenených
plniteľných fľašiach. Žil so svojou maličkou, čipernou žienkou v
ešte menšom maličkom domčeku,
ktorý zbúrali nedávno pri námestí.
V dielničke mal uložený poklad –
harmónium. Keď mal veľmi dobrú náladu, tak mi zahral niekoľko
melódií. Predával mi benzín do
motorky. Bol to zručný inštalatér.

Ďalšia zaujímavá postava bola
pán Rákoš. Vždy sa vozil alebo
chodil opretý o starý bicykel s
vázou. Bol veselý a spoločenský.
Pán Végh bol školníkom. Pamätám si ho ako veselého a spravodlivého človeka. Kľudne s nami robil výmyky, šplhal po lane, tyči,...
Každé ráno v zime musel roznosiť
do všetkých kachlí v triedach
– a bolo ich neúrekom – drevo,
triesky, vyčistiť ich a zakúriť. V
zime odhŕňať. Doteraz nepochopím, ako to zvládol. Okrem toho
opravoval, čistil, zametal,...
Udalosťou vždy bola návšteva
veľkého panoramatického kina.
Rozbaľovali ho na školskom
dvore. Plátno malo možná aj
10x4 metre. Premietali Angeliku,
Spartakusa a iné ´vychytávky´.
Vstupné bolo vysoké, hádam aj 20
korún. S kinom sa spája aj smrť
Igora Berkyho, nášho spolužiaka,

ktorý sa snažil pozrieť film zo
strechy školy, ale tesne pod
strechou sa mu odtrhol hromozvod a zabil sa. Rodina mala veľké
utrpenie, lebo na vojne zahynul aj
jeho brat Ľubo.
Nad baňou v zámockom parku
bol postavený morový kríž. Pri
ňom lavička. Tam sme sa stretávali a pozerali z výšky na okolie
Starej Haliče, Sedem Chotárov
a lesy. Zvalil ho jeden od nás
starší mládenec, ktorého meno
nechcem spomínať. Z Haliče sa
odsťahoval. Haličania sa báli, že
prepukne mor, ale našťastie sa tak
nestalo. Čas hojí a mám pocit, že
sa morové miesto v cintoríne sa
začína zaplňovať novými hrobmi.
V 1968 zrušili múzeum v Haliči
a urobili z neho ústav. Dlhé roky
slúžil na tieto účely. Časom ústav
z neho presťahovali do Lučenca.
Všetko, čo bolo v múzeu,
porozdeľovali
po
okolitých
múzeách. Myslím, že niektorými
nábytkami z neho zariadili i prezidentskú kanceláriu v Banskej
Bystrici. Často som sa v ňom a v
okolí prechádzal s Dr. Rovderom.
Merali sme aj hĺbku zámockej
studne. Namerali sme vtedy 75
metrov.
Železnica bola v mojich časoch
významnou spojnicou medzi
Haličou a Lučencom. Z okolitých
dedín ľudia došli autobusom na
železničnú stanicu a prestúpili na
vlak. Ušetrili tak nemalú čiastku,
lebo cena vlaku do Lučenca nebola ani 70 halierov a autobus stál
3 koruny. Cestou nazad presadali
ľudia tiež. Jazdil parný vlak i motorka. Na prvého mája bol vlak
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zdarma. Vtedy sme po sprievode
chodili do parku v Lučenci. Boli
tam kolotoče, ZOO a iné atrakcie.
Na prvého mája bolo najlepšie
pivo, párky a klobásky. Prvý máj
bola lákavá atrakcia.
Kúpať sme sa chodili i na Ľadovo.
Niekedy peši, niekedy na bicykloch. Najlepší bicykel mal Dušan
Cífer – Favorit. Veľmi som mu ho
závidel. Kým som bol menší, dostal som bicykel od bratranca Hikkera, za nejakú stoličku, ktorú im
vyrobil môj otec - stolár.
Raz sme urobili pokus. Pustili sme
sa na bicykloch dolu kopcom z
Haliče bez ťahania, komu bicykel
najďalej zájde. Pravdaže, vyhral
Dušan, ktorý bez ťahania došiel
skoro po zatáčku pred Ľadovom.
Darmo, favorit je favorit.
Jedného dňa ráno dobehla ku
nám starká s plačom a krikom.
Rusi nás napadli, bude vojna!
Vypadalo to hrozivo, ale ja som
mal myšlienky inde. Nepôjdeme
do školy! Rodičia i starí rodičia
boli ostrieľaní, lebo vojnu prežili.
Bez rozmýšľania bežali do obchodu a ešte v ten deň bol vypredaný. Pani Sýkorová ho prázdny
zatvorila. Doma rodičia systematicky odstraňovali fotografie zo
stien a ukrývali ich mimo dom. Aj
svoje svadobné. Nevidel som hrôzu a strach v očiach môjho otca.
Vtedy som nevedel, že po vojne
prežil štyri ťažké roky nútených
prác v Rusku v gulagu. Rusov sa
bál ako čert svätenej vody. Nastala doba vzdoru a rozpakov. Pán
Schwarz žil v nízkom domčeku
pri požiarnej zbrojnici. Jeho
dreváreň v strede dediny mala
krásnu veľkú doštenú stenu natretú čiernou farbou. Ráno sa na
nej skvel bielou farbou nápis smrť
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okupantom. S lamentovaním ju
do večera natieral bielou farbou.
Ráno bol však napísaný čiernou
farbou. Potom už kapituloval.
Starší chlapci robili odboj. Ničili
smerové tabule, lebo si naivne
mysleli, že Rusi zablúdia. Nestalo
sa tak. Ja som s Rusmi uzavrel
prímerie a menil som jablká za
sladkú meltu. Na jarčisku vysekali do základov jedného domu
nápis Dubčekova ul. Ešte i dnes je
tam. Po ukončení učňovky som sa
potíšku z Haliče vytratil. Skončilo
detstvo, ale spomienky mi zostali.
Napísal som z nich len jednu momentku pre oživenie.

rozpomenúť, kto kde žil a čo
sme tam vyparatili. Pri futbalovom ihrisku sa usmejem nad
nekonečnou rivalitou futbalistov
medzi Haličou a Starým Gáčom,
ktorý bol vždy o skupinu nižšie.
Keď si sadnem na lavičku na
námestí - premieta sa mi film.
Vidím prebehnúť na dieslovom
dvojkolesovom traktoríku pána
Baloga, pomaly krivkajúceho
obuvníka pána Haška, rýchlu a
vždy uponáhľanú tetu Borku od
Gubišov,... Snažím sa priradiť
podľa tváre mladých ľudí, že do
ktorej rodiny patria.
Darmo, každý človek dušou patrí
do tej dediny, kde sa narodil a
Rád sa vraciam do dediny i keď prežil tam svoje detstvo.
len ako hosť. Pomaly prejdem
autom všetky ulice. Snažím sa
Peter Leško

Nižná Kamenica trocha inak

V sobotu 9. júna 2018 sa tak
ako po iné roky zúčastnili
zástupcovia našej obce “Dňa
obce” v Nižnej Kamenici,
našej družobnej obci.
Milá
slávnosť, podporená vkusným
programom, chutným jedlom
a príjemnými ľuďmi.
Predstavme si ale Nižnú Kamenicu trochu inak. Obec
sa nachádza na východnom

okraji Košickej kotliny v
doline Kamenického potoka.
Je vzdialená približne 23 km
severovýchodne
od
Košíc.
Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z roku 1347 a bola
súčasťou svinického panstva.
Z listiny kráľovnej Alžbety z
roku 1384 sa dozvedáme, že
panstvo Svinica panovník daroval päťkostolskému bisku-
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povi Valentínovi. Ten ho v
roku 1390 vymenil s kráľom
Žigmundom Luxemburským,
ktorý ho následne znovu daroval, tentokrát Mikulášovi
z Perína. V roku 1427 sa už
pri sebe objavujú dve Kamenice, Nižná a Vyšná. Žiaľ
po roku 1427 sa Kamenica
začína vyľudňovať. Kvária ju
časté vojny medzi uhorskými

veľmožmi a Jiskrovými vojskami. Neobišla ju ani epidémia
cholery a turecké vpády spojené s drancovaním.
Dnes má obec 559 obyvateľov
a ich počet neustále stúpa. Nechýba tu občianska
vybavenosť i ZŠ s MŠ. Obci
patrí aj forgáchovský kaštieľ,
kde sa v minulosti nachádzal
detský domov. Od roku 2016
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tu sídli obecný úrad.
Takto som si v skratke dovolil predstaviť Vám milí naši
čitatelia našu družobnú obec,
Nižnú
Kamenicu,
ktorej
zástupcov opäť radi privítame
u nás v sobotu 11. augusta
na Haličských slávnostiach.
Na stretnutie s nimi , ale aj s
Vami sa už teraz nesmierne
teší Jaroslav Linhart.

Beseda s Ľubomírom Pavlovičom
Už v jeseni minulého roku t.
j. 9. 9. 2017 na Poľovníckych
dňoch na hrade M. Kameň
sme dohodli s pánom hercom
a režisérom Ľ. Paulovičom
besedu, ktorá mala byť v
prvej polovici roku 2018 u
nás v Haliči. Po vzájomných
upresňovaniach termínov sa
nakoniec dohodol
25. máj 2018. A
to čo sme si predsavzali sa stalo
skutočnosťou.
V piatok 25. mája
nás herec, režisér
Ľubomír Paulovič
aj so svojou
priateľkou v Haliči
navštívili. Najprv beseda bola
doobeda v základnej škole. Po
privítaní sa s vedením školy
sa prešlo do spoločenskej
miestnosti, kde za prítomnosti asi 40 žiakov, žiačok
a ich učiteľov začala veľmi
príjemná beseda. Po chvíli,
keď deti stratili „ostych“ mali
potom plno otázok na pána
herca, ktorý im s veľkou
trpezlivosťou odpovedal na
otázky. Dozvedeli sa medzi

inými odpoveďami, že napr.
on chcel byť najprv hotelierom, neskôr kriminalistom.
Keď sa stal hercom tak mu
v tom rodičia nebránili. Keď
vyzval žiakov aby mu niekto
ukázal ako na talentových
skúškach by robil chrobáka,
nikto sa k tomu nemal. Ako

66 ročný herec neváhal a
vyskočil na stôl, kde sám toto
predviedol. Dostal veľký potlesk. Po skončení besedy sa
samozrejme robili fotografie
do histórie.
Poobede o 15,00 hodine bola
zahájená Haličská stovka,
kde jej predseda Ing. P. Jonáš
mal prianie aby na zahájenie
prišiel Ľubo Paulovič čo sa aj

stalo a tak aj on prispel svojou
troškou, príhovorom + pofotením sa aspoň takto k tejto
akcii. Potom nás už na OÚ
v Haliči v zastúpení starostu
privítal pán pod starosta Jaro
Linhart. Pri občerstvení a
upresnení si ako bude beseda
prebiehať čas išiel rýchlo až
prišla 16,00 hodina
a to čas besedy.
Presunuli sme sa
dole do malej sály,
kde sa už zišlo
celkovo spolu asi
25 ľudí. Pri spievaní troch pesničiek
Denným centrom
Senior v Haliči,
sa aj samotný
herec zapojil s
nimi do spievania.
Po tomto úvode
sa rozbehla beseda. Zahájenie urobil zástupca starostu
Jaroslav Linhart, ktorý privítal
samozrejme pána herca s
priateľkou a všetkých nás
prítomných. Potom dal slovo
Janovi Hikkerovi, ktorý čo to
prezradil o filmovej, televíznej
ako aj celkovom živote pána
herca, ktoré je možné si zistiť
na internetetovej stránke.
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Potom už mal slovo Ľubo
Paulovič. Na začiatku kým sa
rozbehla beseda tak zarecitoval od Kostru časť Ave Eva.
Potom ešte aj pridal od Jána
Kostru z básnika a ženy. No
a tiež už v malej sále opadol
„ostych“ takže prichádzali
otázky. Hlavne ich na začiatku
dával Jožo Pročko. Keď sme
sa dozvedeli od p. herca,
režiséra napr. aj to, že bol
štyri roky v jeho rodnej dedine
Prašice neďaleko Topolčian,
starostom, že má dcéru Veroniku Paulovičovú tiež povolaním herečka. Ďalej sme sa
dozvedeli, že o. i. slovenských
hercov bol jeho obľúbeným
Karol Machata. V Európe to
boli hlavne francúzski herci a
to J. P. Belmondo a J. Gaben
a v Amerike D. Hofmann a
plno iných informácií, na ktoré
veľmi trpezlivo dával odpovede až čas rýchlo plynul. Ku
koncu besedy nám povedal
rozprávku od H. CH. Andersena „Slimák a ružový ker“.

Na samotný záver kto chcel
tak sa vyfotil na pamiatku s
pánom Ľ. Paulovičom. Myslíme si, že tí ktorí neprišli
môžu len banovať lebo neboli
to dve stratené hodiny, ale
bola to príjemná beseda
v dobrej atmosfére, ako aj
v kultúrnom a priateľskom
ovzduší.
Ako mi povedal na samotný
záver pán herec bol v Haliči
prvý krát a cítil sa tu veľmi
dobre. Keď budeme chcieť
aj v budúcnosti mať o jeho
spoločnosť záujem je ochot-

ný prísť. Vraj už aj preto
lebo teraz, keď tu boli aj s
priateľkou išli vo voľnom čase
/ medzi jednou a treťou hodinou/ na zámok, ale ten bol
zatvorený z dôvodu svadby.
Dostali sa len do vinárne, kde
si dali kávičku. A chceli by ho
aspoň jeden krát vidieť aj ako
vraj vyzerá zvnútra. Lebo vraj
vonku ho pochodili a videli
náš Haličský zámok „Perlu
Novohradu“.
Ján Hikker

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia z 2. riadneho
zasadnutia OZ, konaného
dňa 12.04.2018
Uznesenie č. 72/2018 zo
dňa 12.04.2018
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 prí-

tomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu,
neprítomní Žigo, Mgr. Gálová,
JUDr. Přibyl Uznesenie bolo
schválené.
Uznesenie č. 73/2018 zo
dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov
zápisnice Mgr. Kokavca a Mgr.
Švihlovú
B/schvaľuje

1. Člena návrhovej komisie
Linharta.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní
Žigo, Mgr. Gálová
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 74/2018 zo
dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za
rok 2017
B/ schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodáre-

ZO ŽIVOTA OBCE
nie vo výške 97 823,38 EUR
bez výhrad
C/ schvaľuje použitie
prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 78
019,99 EUR.
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa
Ing. Hikker, neprítomní Žigo.
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 75/2018 zo
dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje pracovný návrh
nájomnej zmluvy, ktorý tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 76/2018 zo
dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z komisie ekonomickej,
kultúrnej, verejného poriadku,
sociálno-zdravotnej.
Uznesenie č. 77/2018 zo
dňa 12.04.2018
OZ schvaľuje bezplatný prenájom Podzámockého námestia
a priľahlých pozemkov za
účelom konania 13.ročníka
akcie Motorkáreň dňa
02.06.2018 v čase od 9,00 –
18,00 hod.
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa
JUDr. Přibyl, neprítomní Žigo
Uznesenie č. 78/2018 zo
dňa 12.04.2018
A/ Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje kúpu pozemku,
parc. č. 715/65, druh záhrada,
výmera 18 m2 podľa GP č.
35133856-17/2018 zo dňa
27.3.2018 vypracovaného Ján

Antalík – GEODET, Dukelských
hrdinov 2, 984 01 Lučenec od
vlastníkov Elena Hrončeková,
nar. 19.04.1928, bytom Halič,
Mieru 1/1, Mária Teleková,
nar. 02.08.1932, bytom
Lučenec, Námestie republiky
1992/16 a Eva Hámorníková,
nar. 20-03-1948, bytom
Lučenec, Ulica S.Bernoláka
2705/3 v cene 18,00 € za m2.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní,
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 79/2018 zo
dňa 12.04.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje čiastku 3000,00 €
na nákup doplnku na detské
ihrisko z finančných prostriedkov darovaných obci na rozvoj
od spoločnosti Imet.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní
Mgr. Pročko, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
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zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu,
neprítomní Žigo, Mgr. Pročko
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 81/2018 zo
dňa 14.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie starosta určil za overovateľa
zápisnice Mgr. Kokavca Uznesenie č. 73/2018 zo dňa
12.04.2018

Uznesenie č. 82/2018 zo
dňa 14.05.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje spoluúčasť
zriaďovateľa ZŠ s MŠ Halič vo
výške min. 10%, t.j. 8 267,34
€ na financovaní projektu
Rekonštrukcia cvičebného
priestoru a Rekonštrukcia
sociálneho zariadenia, zdravoV Haliči, dňa 12.04.2018
techniky a inžinierskych sietí,
Zapísala: Ing. Hujová
ktorý bude poskytnutý formou
Overovatelia: Mgr. Kokavec
FNP z MŠVVaŠ.
Mgr. Švihlová
Hlasovanie: 7 za, neprítomní:
Mandátna komisia: Linhart
Žigo, Mgr. Pročko
Uznesenie bolo schválené.
Juraj Machava 		
starosta obce V Haliči, dňa 14.05.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Uznesenia z 1. mimoOverovatelia: Mgr. Kokavec
riadneho zasadnutia OZ,
konaného dňa 14.05.2018
Juraj Machava
starosta obce
Uznesenie č. 80/2018 zo
dňa 14.05.2018
Uznesenia z 3. riadneho
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
zasadnutia OZ, konaného
A/berie na vedomie –
dňa 21.06.2018
starosta určil za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ Ing. Editu
Uznesenie č. 83/2018 zo
Hujovú, pracovníčku obce
dňa 21.06.2018
B/schvaľuje - proObecné zastupiteľstvo v Haliči
gram rokovania Obecného
A/berie na vedomie –

8
starosta určil za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ Ing. Editu
Hujovú, pracovníčku obce
B/schvaľuje program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu,
neprítomní Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 84/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie starosta určil za overovateľov
zápisnice Beňovskú a Mgr.
Pročka
B/schvaľuje 1. Člena
návrhovej komisie Linharta.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 85/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
ruší uznesenie č. B/8 zo dňa
7.5.2015. Hlasovanie: 8 za,
neprítomní: Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 86/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v
Haliči schvaľuje Zásady
odmeňovania poslancov a
členov komisií pri Obecnom
zastupiteľstve Halič.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní:
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 87/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v
Haliči:
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A/ berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Halič k
31.05.2018
B/ schvaľuje úpravu
rozpočtu Obce Halič na rok
2018 nasledovne:
100/ daňové príjmy
630 025
200/ nedaňové príjmy
46 400
300/ transfery
519 400
400/ finančné príjmy
8 473
Príjmy spolu 1 204 298
600/ bežné výdavky
1 107 996
700/ kapitálové výdavky
84 450
800/ splátky úverov
3 252
Výdavky spolu 1 195 698
Hlasovanie: 8 za, neprítomní:
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 88/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
schvaľuje návrh na vyradenie
majetku v dôsledku zmarenej
investície – PD rekonštrukcie
kultúrneho domu v hodnote 5
400,00 €.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní:
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 89/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
určuje:
A/ rozsah výkonu funkcie
starostu Obce Halič na plný
úväzok na jeho celé funkčné
obdobie vo volebnom období
rokov 2018 – 2022
B/ počet poslancov deväť na
nové funkčné obdobie 2018 –

2022
C/ jeden volebný obvod
Hlasovanie. 8 za, neprítomní:
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 90/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje sumu 3 000,00 € na
úpravu bežeckej dráhy v areáli
školy z finančných prostriedkov darovaných obci na rozvoj
od spoločnosti Imet.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní:
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 91/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v
Haliči berie na vedomie informácie z komisií – ekonomickej, kultúrnej, športovej,
verejného poriadku a komisie
školstva.
Uznesenie č. 92/2018 zo
dňa 21.06.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Halič na
roky 2018 – 2023.
Hlasovanie: 8 za, neprítomní:
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
V Haliči, dňa 21.06.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Overovatelia: Beňovská
Mgr. Pročko
Mandátna komisia: Linhart
Juraj Machava
starosta obce

Zo života ZŠ s MŠ Halič

Čo je nové v škole, pán riaditeľ ?

Po pol roku sme sa
opäť stretli s p. Radoslavom
Čičmancom - riaditeľom
tunajšej školy. Keďže mnohí
z nás zaznamenali počas
školského roka buď priamo
alebo prostredníctvom vynovenej školskej webovej stránky
(zshalic.edupage.org) mnohé
zmeny a čulý ruch či už v
útrobách školy alebo v jej
areáli, tentokrát nás zaujímalo
práve toto. Poprosili sme pána
riaditeľa, aby nám predstavil
zrealizované plány, novinky,
ktoré na škole prebehli alebo
prebiehajú.
Za tých šesť mesiacov,
ktoré prebehli od nášho rozhovoru, v ktorom som hlavne
predstavoval svoje plány, návrhy
či predsavzatia, sa toho naozaj
dosť veľa zmenilo. V prvom
rade sme sa pustili s odhodlaním
do skrášľovania prostredia, v
ktorom sídli škola. Do úprav
či už vonkajšieho areálu, alebo
vnútorných priestorov školy, aby
sme tak našim klientom - žiakom
a rodičom, ponúkali čo najväčší
komfort a tiež príjemné a podnetné prostredie, kde ich deti
radi trávia čas. Svojpomocne sa
staráme o základnú údržbu, kde
patrí kosenie a hrabanie trávy,
obstrihávanie a opiľovanie drevín
a následný vývoz biologického
odpadu na obecnú skládku. S
veľkou pomocou obce a pána starostu sme sa pustili do rekultivácie atletickej dráhy, ktorú chceme
dať do stavu, aby slúžila na svoj
účel. Popri nej svojpomocne
budujeme pieskové doskočisko a
tiež sa chystáme vybudovať guliarsky kruh, aby naše deti mohli
svoj pohybový talent naplno

rozvíjať. Zároveň sme dali do
poriadku antukové volejbalové
ihrisko a keďže antuku plánujeme aj na atletickú dráhu, intenzívne pracujeme na tom, aby
sme v areáli vybudovali studňu
na závlahu športovísk. Prostredníctvom našich školníkov
a pracovníkov, ktorých sme
získali na projekt cez UPSVaR
Lučenec, sme postupne očistili
betónový monument pred školou,
ktorý čaká nový náter. Takisto
pracujeme na čistení kanálov a
betónových plôch, ktoré majú
svoje najlepšie časy už dávno za
sebou. Postupne odpratávame
kompostovisko spred materskej
školy a keď budú mechanizmy
pripravené, odvezú aj betónové
zábrany, aby sme ho tak mohli
úplne zlikvidovať. V septembri by sme mali v spolupráci so
SOŠ internátnou zrekonštruovať
schody na atletickú dráhu, ktoré
už dávno neslúžia svojmu účelu
a sú zdraviu nebezpečné. Všetky
kovové plochy - oplotenie areálu
a železné stĺpy prechodu medzi
budovami dostanú nový náter.
Takisto altánok pri telocvični
bude obnovený. Podarilo sa nám,
tiež v rámci výbornej spolupráce
s učilišťom v Poltári, odpíliť
najnebezpečnejšie stromy okolo
budovy, ktoré pre ňu znamenali
už dosť značné nebezpečenstvo.
Drevo sa postupne odpratalo buď
na vlastné použitie alebo štiepku.
Ak nám vyjdú projekty, ktoré
sme podali, tak obe telocvične
by mali dostať nové palubovky a
takisto by mala prebehnúť totálna
rekonštrukcia sociálnych zariadení v nich. S pomocou obce
ešte tento rok chceme vymeniť
okná na celom objekte telocviční
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a tiež ho celý zatepliť. Spolu s
tým by bola ukončená celková
fasádna oprava všetkých objektov v areáli školy. Ak nám
vyjde ďalší projekt, od budúceho
kalendárneho roku by mala byť
pre našich žiakov k dispozícii aj novučičká outdoorová
trieda - trieda vonku. No a v
neposlednom rade som zvedavý,
ako dopadne výzva, ktorú sme
podali v súvislosti s vybudovaním náučného historicko geograficko - prírodovedného
chodníka, ktorý by mal začínať a
končiť v areáli školy a na ktorého
jednotlivých zastaveniach sa obyvatelia, turisti či iní záujemcovia
dozvedia čo to o histórii Haliče,
o bojoch počas vojen, o Hane
Ponickej a spoznajú popritom
vzácne dreviny.
Tak toho je naozaj dosť
a tešíme sa, že sa Vám takto
darí.
Aby sme sa len nechválili,
nemáme len samé úspechy.
Nepodaril sa nám projekt detské
ihrisko pri materskej škôlke.
Tam som sa mohol prvýkrát
presvedčiť na vlastnej koži o
zdĺhavom rozhodovaní našich
úradov, kedy sme mali potrebnú
dokumentáciu (približne 20
potvrdení, prehlásení, vyhlásení)
pripravenú, ale jedno rozhodnutie sa nám do termínu odovzdania žiadosti nepodarilo získať.
Nevadí, skúsime o rok. Tiež
sme ešte v októbri mali zámer o
vybudovanie jazykového a informatického laboratória, čo sa nám
nepodarilo z dôvodu nevyhlásenia výzvy na takýto účel.
Kto robí, musí občas
rátať aj s neúspechom.
Dôležité, aby ho takýto
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neúspech neodradil. Spomínali
ste, že zmeny sú aj v budove
školy.
Áno. Počas plnej prevádzky
školy sa nám podarilo dokončiť
ešte v zime dlažbu vo vestibule
na prízemí školy a takisto tento
priestor aj vymaľovať. Popri
tom sme dali zrekonštruovať
aj schody na prvé poschodie,
ktoré dostali novú dlažbu tiež a
zábradlie vo veselých a príjemných oranžovožltých farbách. Na
prvom poschodí sme zase začali
s výmenou linolea na chodbách,
čo sa takisto dalo urobiť počas
školského roka. Už sú pred nami
len oba vestibuly, jedna chodba
a druhé schodisko. Chodba pri
dielňach a učebni HUV dostala aj
komplet novú maľovku. Pri týchto prácach sme jednak využili
stavebnú firmu, ale veľmi sme
si pomohli aj učňami strednej
školy v Lučenci, čím sme značné
finančné prostriedky ušetrili. Pomocou nášho pána školníka dostala nový šat aj nástenková časť v
prvom vestibule poschodia, ktorá
sa takisto odela do oranžovej a
žltej. Apropo, v tomto farebnom
trende chceme pokračovať a
plánujeme touto kombináciou
natrieť aj zárubne a sokle stien
školy. Všetky lavičky a skrinky
žiakov vo vestibuloch tiež dostali
nový náter.
Takže, keď človek vojde
do budovy školy, hýri to farbami.
Áno a nielen to. V hornom vestibule plánujeme postaviť malé
pódium, na ktorom budú môcť
žiaci školy svoje umenie ukázať
rodičom počas rôznych akcií.
Využijeme naň staré vyradené
lavice, ktoré nám takto ešte
veľmi dobre poslúžia. Taktiež
by som v lete rád uzavrel na-
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montovaním predelovej steny
časť technického personálu, aby
každý návštevník, ktorý vojde
hlavným vchodom do budovy
mal len a len pohľad na pekné
prostredie vestibulu školy. Mojím snom je ešte, ak na to budú
peniažky, doplniť tieto veľké
priestory aj sklenenými vitrínami, v ktorých by mohli byť
vystavené rôzne práce žiakov,
projekty, alebo historické, geografické či prírodné artefakty.
To by bolo naozaj
zaujímavé, aj rodičia či iní
návštevníci školy, ktorí počas
hodiny čakajú na triednych učiteľov, by sa tak
mohli vzdelávať, alebo čo to
dozvedieť aj z týchto oblastí.
O to presne ide, aby škola
ponúkala vzdelanie nielen
deťom, ale aj dospelým. Máme
rozpracované aj trojjazyčné
nápisy na dvere v slovenčine,
angličtine a nemčine, ktoré by
tomuto cieľu takisto veľmi napomohli. Ak by sa nám podarilo,
tiež by sme v lete chceli spraviť
prvé stavebné úpravy na vybudovanie “izby tradícií”, ktorú
plánujeme v spolupráci s obcou
pravdepodobne hneď vedľa
jedálne v nevyužívaných priestoroch umyvárok.
Je to strašne veľa
nových nápadov a realizácií.
Tie je potrebné aj zachovať,
ochrániť.
Áno, v spolupráci s obcou sme
už zakúpili kamerový systém a
začíname ho realizovať. Zatiaľ
na monitoring vonkajších
priestorov areálu, ale postupne
budú pribúdať kamery aj dovnútra budov. A čím ďalej tým
viac začínam uvažovať nad, s
tým súvisiacim, zabezpečením
vchodov pomocou elektronic-

kého vrátnika a elektronického
dochádzkového systému.
To by isto zvýšilo ochranu toho, čo vybudujete. Páči sa
mi to. Na záver by ma ešte zaujímalo, ako prebehol školský
rok čo sa týka vyučovania? Čo
reprezentanti školy? Máme
úspešných žiakov?
Čo sa týka vyučovania, všetko
prebiehalo v súlade so vzdelávacím programom. Máme
šikovných žiakov, ktorí nás
reprezentovali či už vo vedomostných, kultúrnych alebo
športových súťažiach na rôznej
úrovni. To znamená na obvodnej,
okresnej, krajskej, celorepublikovej (Supertrieda) a dokonca
aj na medzinárodnej, kde Sára
Mária Fízeľová postúpila až
na Zlatú atletickú tretru do
Ostravy. Zvlášť sme hrdí na
všetky súťaže a akcie, ktoré
organizujeme my tu na našej
škole - školské kolá olympiád,
recitačných súťaží, výtvarných
súťaží, Haličský štoplík alebo
nedávno v spolupráci s obcou,
Deň detí. So žiakmi so sociálne
znevýhodneného prostredia nám
veľa pomáhajú naše asistentky,
bez ktorých odbornej pomoci by
to veru v mnohých prípadoch,
vyžadujúcich si individuálny
prístup, šlo len veľmi ťažko.
Všetky tieto skutočnosti tvoria
jednoliaty celok, ktorý aj tento
rok ocenili rodičia tak, že k
nám zapísali svoje deti. Preto v
školskom roku 2018/2019 otvoríme opäť dve prvé triedy a
v materskej škôlke nám takisto
utešene počet detí narastá. Toto
je trend, ktorým sme sa vydali a
ktorý chceme dlhodobo udržať.
Vážený pán riaditeľ
v mene redakčnej rady
Vám za rozhovor ĎAKUJEME

Zo života ZŠ s MŠ Halič
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Fotoobjektívom školy:

Máme naj talenty (S.M. Fízeľová, úspešná atlétka)
Spoznávame osobnosti (Ľubo Paulovič na škole)

Zabávame ľudí v okolí (vystúpenia nášho súboru)
Učíme sa zachraňovať (naši záchranári v Kokave)

Učíme sa separovať (pracovné vyučovanie)
Učíme sa samostatnosti (Projektové vyučovanie)

Skrášľujeme okolie školy (výsadba stromov)
Vieme sa baviť (učitelia v štýle Pomáda)
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Spoznávame povolania (MDD)
Reprezentantujeme v športoch (chlapci, futbal LC)

Sme kreatívni (MDD)
Objavujeme vedu (Deň Zeme)

Zachovávame tradície (Mikuláš v MŠ)
Sami vieme prezentovať (Deň Zeme)

Cestujeme za poznaním (exkurzia Atlantis Levice)
Zapájame sa do súťaží (Čitateľská súťaž)

Zo života ZŠ s MŠ Halič

13

SUPERTRIEDA ZO ZŠ s MŠ HALIČ
Podľa štatistík len 4% detí na
Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky
súťaže, reprezentujú svoju
školu, obec, záujmový krúžok.
Majú vytvorené podmienky,
aby svoje kvality mohli ďalej
rozvíjať.
Projekt Supertrieda má v
súlade s myšlienkou “všetky
deti sú naše” ambíciu
podporiť aj zvyšných 96% detí
a dokázať, že každé dieťa má
na niečo predpoklady a má
právo na šancu to dokázať,
prejaviť sa, právo vyskúšať
nové veci, pracovať na sebe,
získavať skúsenosti a tvoriť si
názor. Má právo dostať šancu
na kultúrnejší život.
Cieľom projektu je zvyšovať
kultúrnosť detí, učiť ich cítiť,

myslieť, tvoriť a tešiť sa
zo života, všetkým deťom
na Slovensku dať šancu
objaviť seba samého, svoju šikovnosť, svoj talent,
skvalitňovať vzťahy v detskom
kolektíve, motivovať deti k
vzájomnej tolerancii, empatii,
spolupráci a schopnosti si
pomáhať, projekt je psychológmi spracovaný ako prevencia voči šikane, zvyšovať
kredit umeleckej výchovy na
školách, skvalitniť výučbu
predmetov – výtvarná, hudobná, telesná, etická výchova,
slovenský jazyk a obohatiť
ich o prácu s multimédiami,
podporovať a rozvíjať kreativitu a osobnostný vývoj detí,
ich schopnosti a prezentačné
zručnosti
Vyvrcholením projektu, a

teda celoročnej práce detí a
učiteľov sú súťažné celodenné
festivaly – v Nitre, Košiciach,
Prešove, Bratislave, Banskej
Bystrici a v Martine na konci
školského roka a celoštátne
finále, spojené so Slávnostným galavečerom víťazov a
hostí SuperTriedy.
Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania
celý rok pracujú na spoločnom
autorskom diele – maľujú,
vyrábajú umelecké pomôcky,
kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú
scenáre, skladajú melódie,
texty, spievajú, tancujú, filmujú, venujú sa grafickému
stvárneniu filmu a predstavenia (každý podľa chuti
a schopností). Výsledkom je
scénické predstavenie a videoklip.

1.miesto v krajskom kole a 3. miesto v celoslovenskom kole projektu SUPERTRIEDA
V školskom roku 2017/2018
sa do projektu SuperTrieda
prihlásilo 78 škôl z celého
Slovenska. Témy pre tento
školský rok:
•
„Remeslo má zlaté dno“
•
„Každou svojou
myšlienkou, každým slovom,
každým činom meníš svet.“
Do projektu SuperTrieda
pod vedením učiteliek Mgr.
Kataríny Gálovej DiS. art. a
Mgr. Anny Lukáčovej DiS. art.,
sme sa zapojili aj my, žiaci
6.A triedy zo ZŠ s MŠ v Haliči.
Z dvoch tém, ktoré sme v
školskom roku 2017/2018 mali
na výber, sme si vybrali tému:
„Remeslo má zlaté dno,“ na
ktorej sme s veľkou radosťou
pracovali.

8.6.2018 sme
sa zúčastnili
krajského kola
projektu SuperTrieda v
Trenčíne. Za
naše predstavenie nás
porota odmenila krásnym prvým
miestom s
postupom na
celoslovenskú súťaž.
19.6.2018 sme našu školu
úspešne reprezentovali na
celoslovenskom kole projektu
SuperTrieda v Bratislave. Aj
keď sme dedinka malá v tento
deň nás spoznala aj Bratislava. Za naše predstavenie s

názvom: „Haličskí majstri,“
nás porota odmenila krásnym
tretím miestom.
A prečo práve „Haličskí majstri?“ Pretože obec Halič je
bohatá svojou kultúrou, tradíciami, remeslami. Halič bola
preslávená svojou hrnčiarskou
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výrobou, maľovanými
krčahmi, džbánmi. V Haliči
sa nejedna rodina venovala
tomuto krásnemu remeslu. A
aj náš projekt SuperTriedy bol
venovaný hrnčiarstvu. Dominantou Haliče je aj Haličský
zámok. Do nášho príbehu
sme preto zahrnuli aj panstvo
nášho krásneho zámku.
Príbeh je plný pesničiek,
tanca, hudby, hovoreného
slova doplnený výtvarným

stvárnením. A
ponaučenie z
nášho príbehu?
„Každý kto
sa naučí nejakému remeslu má zlaté
ruky.“
Žiaci 6.A triedy
zo ZŠ s MŠ v
Haliči

Ocenenie najlepších žiakov starostom obce J. Machavom
28.6.2018 sa v malej sále
kultúrneho domu v Haliči konalo
tradičné oceňovanie najlepších
žiakov ZŠsMŠ Halič. Deti
privítal starosta obce p. Juraj
Machava, riaditeľ školy Mgr.
Radoslav Čičmanec a zástupca
starostu p. Jaroslav Linhart. Po
krátkom poďakovaní žiakom za
ich prácu počas školského roka a
zápise do pamätnej knihy, dostali
ocenení žiaci diplom, pohár s
erbom obce, slúchadlá a drobnú
sladkosť. K oceneniu patrilo aj
pozvanie poslanca Mgr. Pročka
na pohostenie do reštaurácie
Zbrojnica.
Ocenenie „Učiteľ šk. roka
2017/2018“ tento rok dostala
Mgr. Anna Lukáčová DIS art.
za vzorné plnenie pracovných povinností vrámci ŠKD, kreatívnu
činnosť vrámci tanečného odboru, aj vďaka ktorej trieda 6.A
získala tretie miesto v celoslovenskom superfinále súťaže
SUPERTRIEDA, podieľanie
sa na organizovaní obecných a
školských kultúrnospoločenských
akcií, predstavení a rozvoj
kultúrnospoločenského života,

vďaka čomu značnou mierou
prispieva k zachovaniu ľudových
tradícií v obci Halič a blízkom
okolí.
Ocenene „Najlepší učiteľ šk.roka
2017/2018“ prevzala aj Mgr.
Katarína Gálová DIS art.
za vzorné plnenie pracovných
povinností, ako učiteľky hudobnej výchovy, kreatívnu činnosť
vrámci hudobného odboru, vďaka
ktorej získala 6.A trieda III.
miesto v celoslovenskom superfinále súťaže SUPERTRIEDA,
za láskavý až materský prístup k
deťom na mimoškolských podujatiach a tiež za prínos v zachovávaní ľudových tradícií v našej
obci.

Ocenení žiaci:

1.A Jakub Budáč
1.A Lenka Fajčíková
2.A Liana Kondrlíková
2.A Samuel Belov
2.A Sára Mária Fízeľová
3. A Ela Udvardyová
5. A Kristína Belková
6.A Peter Hlavna
6.A Michal Galád
6.A Alexandra Laššanová
6.A Filip Belko
7.A Eva Kučerová
R.Padúchová

Zo života ZŠ s MŠ Halič

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Halič
Zazvonil nám zvonec naposledy,
zavreli sa v našej Haličskej škole
všetky triedy. So školským rokom
2017/2018 sme sa rozlúčili a v
ústrety novým letným zážitkom
sme svoju náruč otvorili. Neboj sa
školička naša veď za chvíľu príde
školský čas, čakaj nás, oddychuj a v
septembri opäť zvolaj nás.
Skôr ako sme sa na prázdniny
rozleteli, mnoho zážitkov sme spolu
pozažívali. V našom školskom
klube detí toho nebolo veru málo,
tak len čítajte čo všetko sa u nás
dialo
Naša ďalšia púť v školskom roku
rozprávkou v obecnej knižnici
začala a o krásnej rozprávočke nám
rozpovedala:
•
V rozprávkach čo vravieva
mi mama, býva krásna víla v lese
sama. V rozprávkach čo vravieva
mi tatko, býva zasa plno malých
škriatkov. Nemusíš sa o rozprávku
báť, stále predtým ako ideš spať......
Kde bolo, tam bolo.....takto krásne
začala i naša rozprávková cesta,
ktorou nás previedla pani Majka
Veselovská a Katka Karmanová
pri návšteve obecnej knižnice v
Haliči. V príjemnej atmosfére sme
sa ponorili do jednej z rozprávok
Pavla Dobšinského. Všetci sme
pozorne pani Majku počúvali a po
rozprávke na všetky otázky správne
odpovedali. Potom sme sa s Katkou
na hádanku zahrali a za krásne
popoludnie strávené v knižnici pekne poďakovali.
•
28. marca sme si naše pani
učiteľky a pánov učiteľov uctili,
krásne kvietky sme pre nich vyrobili
a s láskou a vďakou za všetko čo nás
naučili sme im ich odovzdali. I novú
školskú hymnu sme pripravili a v
tento veľký deň sme ju pre naše pani
učiteľky a pánov učiteľov spoločne
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zaspievali.
Do škôlky sme nastúpili,
•
V pondelok 30.04.2018 sme
všetkým na známosť dali a “Talenttrochu sme sa veru báli,
mániu” v ŠKD zorganizovali. Každý
potom sme ich však zbadali,
ukázal čo v ňom je a kto nevedel z
s láskou na nás pozerali.
videa sa to hneď dozvie. Tanečníci,
Naša cesta tu začala,
herci, speváci, ale aj hudobníci,
hrami nás vždy sprevádzala,
to sme my talenty ŠKD šikovníci.
kreslili sme, poznávali,
Rodičia sa nám o občerstvenie
na školský vlak nasadali.
postarali. Za všetky dobroty sme
sa im pekne poďakovali a všetko
Refrén:
popapkali :) Za super popoludŠkola, škôlka senzačná je,
nie v ŠKD to už vieme, všetkým
s radosťou sem chodím stále,
zúčastneným aj rodičom zo srdca
načerpám tu vedomosti,
ďakujeme.
získam nové skúsenosti.
•
Na naše mamičky a starké,
Pod tým zámkom rozprávkovým,
babičky sme zabudnúť nesmeli.
očarí nás kúzlom svojím.
Náš darček v podobe kvietkov,
v Haliči, v krásnej dedinke,
básní, piesní, tancov sme im pripv úžasnej školskej rodinke.
ravili a druhú májovú nedeľu naše
mamičky, starké i babičky s láskou
Vlak zapískal! Nastupujte!
obdarili. Nejedna slzička vypadla na Na školskú púť sa k nám dajte,
líčka, veľká láska hriala naše i ich
školské tašky aj pravítka,
srdiečka.
naša škola hneď nás víta.
•
1. jún je sviatok všetkých
Čítame a tiež píšeme,
detí , táto správa každý rok svetom
číslice hravo zvládneme.
letí. Spoločne sme ho prežili a super
o našej vlasti už vieme,
sme sa bavili. Tento deň sa niesol v
o prírode sa dozvieme.
Mimoňskom znamení, veru nikto z
nás nelenil. Prezlečení za Mimiňov Refrén: Škola , škôlka senzačná
sme sa do súťaží zapojili, so Šaškou
je....
Baškou zabavili. Haličský matrtáň
sme ochutnali, hasiči nás superácky
Pozor žiaci vystupujte,
pooblievali. Guľášik sme popapkali, druhým stupňom hneď sa dajte,
letáky z lietadla pochytali a cukrochémia a aj dejepis,
vou vatou od Danky sme bodku za
budem tiež mudrc, to si píš.
našim „Mimoňským dňom detí“ dali
Slovenčinu radi máme,
•
Posledný školský deň sa
matematiku zdoláme.
niesol v znamení rozlúčky. S našimi
Fyzika je pre nás hračka,
štvrtákmi z ŠKD sme sa rozlúčili a s
čaká nás aj lyžovačka.
prianím množstva nových zážitkov,
informácií a jednotiek na druhom
Refrén: Škola , škôlka senzačná
stupni, sme našich štvrtákov vypreje.....
vadili.
V školskom klube detí
sa veru nenudíme, svoje školské

Poobede stretko máme,
v ŠKD to je nám známe,
hráme sa a tiež učíme,
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povinnosti si vo “Vzdelávacej
oblasti výchovy zodpovedne plníme.
Kreslíme, hráme sa, vyrábame,
svoju rodnú Halič spoznávame.
Každý deň nás iná tematická oblasť
výchovy čaká, poznať všetko, to nás
láka. Pondelky tie majú svoje čaro,
veď v “Spoločensko - vednej oblasti
výchovy” nie je rozhovorov málo.
Utorky, to vieme všetci v “Esteticko
- výchovnej oblasti výchovy,” z nás
budú umelci. Pieseň či báseň sa
naučíme a niečo pekné vyrobíme.
Streda to je športovkyňa. Športové
i hudobno - pohybové hry hráme.
Kde? Na školskom ihrisku, to je
všetkým známe. Štvrtky v “Pracovno - technickej oblasti výchovy”,
ako to už chodí, vyrábame výrobky
z rôznych materiálov a ozdobíme
nimi oddelenia ŠKD i chodby našej

školy. Piatky sa vždy dozvieme,
ako si prírodu okolo nás, chrániť
povinnosti si plníme.
vieme. “Prírodovedno - enviromenTanečníci, klaviristi,
tálna oblasť výchovy” nás tiež láka,
veľkí sme my optimisti,
pretože chrániť si svoju prírodu nie
každý z nás sa veľmi snaží,
je vec ľahká.
nezľakneme sa súťaží.
Ak sa o nás a našom
školskom klube dozvedieť viac
Refrén: Škola , škôlka senzačná
chcete, fotografie a videá si na
je.......
stránke ZŠ s MŠ Halič pozriete.
•
Na záver ešte povedať
Spev: žiaci ZŠ s MŠ Halič
chceme, že sa na našich nových
Hudba a klavírny sprievod: Mgr.
prváčikov v ŠKD tešiť budeme.
Katarína Gálová DiS.art
Keď zazvoní zvonec školičky i u nás
Text piesne: Mgr. Anna
si nájdu svoje hračky, nové informáLukáčová DiS. art
cie, zážitky i farbičky.
•
A na čo zabudnúť nesmoc a podporu zo srdca ďakujeme.
mieme? Všetkým rodičom, vedeniu ZŠ s MŠ v Haliči, všetkým
Mgr. Anna Lukáčová DiS. art
učiteľom, učiteľkám a OÚ v Haliči
i všetkým našim priaznivcom za po-

Kto sú LA GIOIA
Operné trio La Gioia si pamätáme z televíznej súťaže
Československo má talent,
kde v roku 2011 získalo tretie
miesto. Tento rok vystúpia u nás
už o 15ej hodine na Haličských
slávnostiach 2018, nakoľko v
ten istý deň sú pozvaní aj ako
hosť na koncertnej šnúre Heleny
Vondráčkovej.
Predstavíme si kapelu trošku
bližšie:
Vznikla v roku 2008. Prezentuje
hudobný štýl, pop operu, ktorý
spája populárnu hudbu a operný
spev. LA GIOIA je zoskupenie
troch spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle
belcanta.
Repertoár tria tvoria nielen
skladby svetovej hudobnej
scény, ale najmä pozoruhodné
úpravy známych slovenských a
českých hitov, ktoré v podaní La

Gioia znejú doteraz nepočutým,
originálnym spôsobom.
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť.
A práve s radosťou, hispánskym
temperamentom a talianskou
vášňou prichádza LA GIOIA, aby
ponúkla nevšedný a na hudobnej scéne jedinečný hudobný
zážitok.
Interpreti:
Peter Ďurovec- spevák, barytón
Peter Ševčík – spevák, barytón

Matej Vaník – spevák, tenor a
skladateľ
Najznámejšie skladby:
Carrie /Europe/
Dreamer /Ozzy Osbourne/
Van Gohovo ucho /Elán/
Wind of change /Scorpions/
Tančíš sama / Petr Muk/
R.Padúchová
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Altánok

Bol to skvelý nápad
zo strany seniorov našej obcevybudovať altánok vo dvore pri
dennom centre. Nápad nezostal
nepovšimnutý. Podnetom bola
vyhlásená súťaž nadáciou Tesco,
na ktorú reagoval zástupca starostu obce p. Jaroslav Linhart. V
zmysle stanovených podmienok
vypracoval projekt pod názvom
„Chlieb náš každodenný“ a
tento postúpil do súťaže. Zásluhou zákazníkov obchodnej
spoločnosti Tesco žetónovým

hlasovaním zvíťazil náš projekt. Touto formou boli na jeho
výstavbu získané finančné zdroje.
Altánok, okrem priestoru
na sedenie má zabudovanú pec
napečenie pokrmov a rošt na
grilovanie.
Slávnostné otvorenie bolo
uskutočnené dňa 3. mája 2018,
za účasti starostu obce, zástupcu
starostu a pracovníkov Obecného úradu v Haliči, ako i zakladajúcich a súčasných členov
výboru denného centra pre

seniorov.
Pre účastníkov kolaudácie
seniori skúšobne upiekli pizze,
cesnakové posúchy a ugrilovali
chutné klobásky.
Chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave,
realizácii a akejkoľvek podpore, aby bol altánok postavený. Teraz je len na nás , aby
bol účelne využívaný, aby mu
bola venovaná pozornosť so
starostlivosťou riadneho hospodára, aby sme ho chránili a
nedovolili znehodnocovať prácu
a úsilie odborníkov ako i funkcionárov našej obce.
Božka Hikkerová,
DC pre seniorov

Udalosti z PPZ
Žijeme v dobe, ktorá
veľmi nepraje práci v
spoločenských organizáciách a združeniach.
Práca pre verejnosť bez
spoločenského a finančného
ohodnotenia nie je zaujímavá.

rokov. Medzi ne patrí pani
Anastázia Ondrisová, Marta
Púchyová , Anna Potočná a
Lýdia Linhartová.

Dlhoročné členky
výboru zodpovedne plnili
úlohy plynúce zo Stanov i
Organizačného poriadku
Sú ľudia, ktorí sa jej napriek Podporného pohrebného
všetkým ťažkostiam vezdruženia, jeho Ústredia
novali takmer dvadsať
v Betliari. Pri príležitosti

deväťdesiateho výročia
jeho založenia im za aktívnu činnosť vo výbore
našej odbočky číslo 76 v
Haliči bolo Správnou radou
udelené písomné ocenenie.
Ďakujeme aj my a prajeme
do ďalších rokov pevné
zdravie a spokojnosť.
Výbor PPZ
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Turistický tábor v srdci Slovenska
Po dvoch táboroch v Slovenskom raji sme ten tohtoročný
vybrali pri srdci Slovenska a
nielen Slovenska, ale aj celej
Európy. Kremnické vrchy boli
kvôli ťažbe zlata a neskôr aj
geografickej polohe označované
za najstarší stred Európy a práve
v Kremnických vrchoch medzi
Kremnicou a Banskou Bystricou
leží Tajov, presnejšie autocamping Veľký dvor, ktorý bol 5 dní
miestom nášho pobytu.
Piaty ročník letného turistického
tábora organizovaný Obcou Halič
a Klubom slovenských turistov
– Sokol Halič sa uskutočnil od
9 do 13. júla 2018. V pondelok
ráno sme sa plní očakávaní stretli
v malej sále obecného úradu v
Haliči. Po úvodných slovách
predsedu KST Sokol – Paľka
Jonáša sme nasadli do obecného
autobusu, ktorý šoféroval sám
pán starosta a ani nevieme ako
nám ubiehala cesta keď sme
sa v rytme piesne „Hej sokoli“
„prespievali“ až do cieľovej
stanice.
Po príchode do autocampingu
nás privítala a ubytovala pani
majiteľka osobne. Ubytovanie
bolo v príjemných chatkách
pozdĺž dlhej lúky, ktorá viedla
k veľkému altánku, kde sme
sa po chvíli ocitli na čerstvom
vzduchu pri prestretom obednom
stole. Všetky deti dostali tričká
a šiltovky s logom KST Sokol
Halič. Po chutnom obede sme sa
vybrali smerom k Tajovu, kde na
nás čakala skutočná adrenalínová
atrakcia. Čím viac sme sa blížili
k cieľu, tým viac žiarili detské
tváričky aj tých najmenších
účastníkov. Po krátkej inštruktáži
sme boli rozdelení do dvoch

skupín podľa veku a zdatnosti
a zostávalo len nasadiť prilbu
a pripnúť istiace lano...a zrazu
sme sa ocitli uprostred veľkej
novovybudovanej lanovej dráhy
3 – 4m. nad zemou. Samozrejme, na začiatku boli aj obavy,
ale každý ich prekonal a spokojne sme „zlanili“ celú lanovú
dráhu. Menšie detičky si prišli
na svoje v sieťou istenej dráhe.
Po prekonaní seba samých aj
náročných prekážok, sme unavení ľahli do postele a sladko
zaspali.
Ďalšie ráno vedúci zavelili na
odchod a už sme po výdatných
raňajkách naskákali do autobusu
a vystúpili na konci asfaltky
nad Tajovom. Po žltej a zelenej
značke sme smerovali ku Králikom, pričom sme sa kochali
krásnymi pohľadmi na hrebeň,
do ktorého je čarovne „zasadený“ vysielač – Skalka. Lesnou
cestičkou, sprevádzaní štebotom
vtákov a veselými príhodami
sme sa dostali až pod samotné
skokanské mostíky a strelnicu o
ktorých nám pútavo porozprával
pán profesor Igor Kokavec.
Obohatení novými informáciami
sme sa po chvíli štverali priamo
po zjazdovke k Chate pod Králikmi, kde sme s chuťou otvorili
balíčky, najedli sa a príjemne
občerstvili u samotného pána
majiteľa s ktorým sme si dohodli
stretnutie.
Po dlhšej prestávke sme
pokračovali po bežeckej zjazdovke priamo k Skalke popri
lyžiarskom štadióne Rudolfa
Čillíka, ktorý je v zimnej sezóne
rajom bežkárov. Na vyhliadke
sa nám otvorili priam panoramatické horizonty na Nízke

Tatry, Veľkú Fatru, Veľkú skalnú a okolité štíty. Pri tomto
pohľade sme zabudli na všetku
únavu, „cvakli“ pár záberov a
pokračovali magistrálou smerom
na Kordíky k tunelu, cez ktorý
prejsť bolo veľkým zážitkom. Z
toho bodu sme pokračovali dolu
dolinou až k autobusu, kde nás
už čakala skupina menších detí a
spolu sme sa vrátili do campingu.
V stredu na nás čakalo množstvo
športovo-rekreačných aktivít, ktoré sme pre deti pripravili. Po úvodných slovách a
organizačných pokynoch Milana
Paľagu sme slávnostne otvorili
športový deň. Deti boli rozdelené do 6 skupín, každý tím
mal vedúceho, vlastný názov a
vytlačenú tabuľku s ktorou musel
absolvovať všetky stanovištia.
Deti sa intuitívne orientovali v
prekážkach, učili sa zvládnuť
koordinačné úlohy, pretekali v
rýchlosti a ume, vyrobili umelý
vodovod a mnoho ďalšieho. Ani
dážď neprerušil našu hravosť
a posledné kolo sme dokončili
pod altánkom. Poobedie patrilo
stolovým hrám a hudobnej show.
Na konci dňa bolo vyhodnotenie
súťaží, odovzdanie diplomov a
odmien, kde prekvapivo najlepšie
obstáli tí najmladší, ale víťazmi
boli všetci zúčastnení.
Štvrtok sme sa prebudili v inej
krajine, zahalenej do hmly,
čo bolo predzvesťou dobrého
počasia. Vyzbrojení slnečnými
okuliarmi, klobúkmi a čiapkami
sme vykročili pešo na najdlhšiu
túru celého pobytu. Neoznačené
vodopády sa pred nami ponorili
do rúška tajomstva, avšak nádherné výhľady na okolité lúky,
zurčiace potoky nás doviedli až
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ku chatkám nad Králikmi, kde
sme si odpočinuli v príjemnej
spoločnosti voľne sa pasúcich
koní. Posilnení desiatou sme
obdivovali moderné chatky,
nečakané výhľady a užívali si
ticho a energiu prameniacu z
tohto miesta. Niektorí boli stále
„hladní“ po dobrodružstve a
tak sme sa na rázcestí rozdelili
a predĺžili cestu aj zážitky o
jazero pod Suchým vrchom,
farmu Pony, krásnu vyhliadku
Trávny Ždiar, kde sme sa potešili
hlavne rebríkom. Odtiaľ sme
žltou cestou pokračovali širokou
lesnou „dialnicou“ do campu
rovno na večeru. Po večeri pán
Jonáš poďakoval všetkým deťom
za účasť a aktivitu počas celého
týždňa, vedúcim za pomoc a
organizáciu tábora. Každý dostal pamätný diplom, sladkosti,
boli ocenení najmladší účastníci
a tí najlepší získali aj knihy s
venovaním od KST Sokol Halič
a vychutnali si diskotéku až do
neskorých hodín.
Posledný deň sme boli trošku
smutní, nie preto, že nám niečo
chýbalo, ale preto, že by sme

ešte nejaký ten „piatok“ v lone
prírody vydržali. Ale ako všetko
aj tento tábor má svoj koniec.
Deň bol však len v začiatku a my
sediac v autobuse, sme nostalgicky pozerali na vzďaľujúci
sa autocamping. Po pár desiatkach minút sme však vystúpili v
Harmanci a vydali sa prevýšením
charakteristickým pre horské
etapy „Tour de France“ k jednej z
najväčších sprístupnených jaskýň
na Slovensku. Pani sprievodkyňa
nás poučila, že na Slovensku
máme vyše 6000 jaskýň, z
ktorých je sprístupnených len 13
z nich. Videli sme stalagmity, stalaktity, stalgnáty a naučili sa ich
rozlíšiť, videli, alebo skôr nevideli absolútnu tmu a nadýchali sa
94 – 98% vlhkosti vzduchu. Toto
všetko a omnoho viac sme zažili
nielen posledný deň, ale aj počas
celého tábora.
Cesta domov nebola ničím
výnimočná až kým sa vo Zvolene
neozvala rana ako z dela. Defekt
zastavil našu dovtedy plynulú
cestu. V autobuse zavládla
mierna panika, pretože nikto
nevedel čo sa stalo. Pán šofér
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Juraj Machava, vybehol z autobusu skontrolovať o čo ide, ale
našťastie bolo možné pokračovať
v ceste. Doslova pomaly, ale
isto sme pokračovali ďalej až
pred Pílu, kde nám praskla
vzduchová hadica, čo spôsobilo,
definitívny koniec našej cesty.
Týmto sa nešťastný deň piatok 13-teho splnil do bodky. A
tak nám neostalo nič iné ako
požiadať o pomoc vedúcich, ktorí
išli predstihom a rodičov detí,
aby prišli pre nás. Našťastie sa
nikomu nič nestalo a ešte dlho
budeme spomínať na tento čierny
piatok. Koniec koncov môžeme
skonštatovať, že tohtoročný
turistický tábor bol úspešný, deti
boli obohatené o mnohé zážitky
a priateľstvá a myslím si, že ešte
dlho na ne budeme úsmevne
spomínať. Ďakujem všetkým
deťom, ktoré sa do tábora prihlásili, vedúcim, ktorí ho zorganizovali a verím, že sa stretneme
opäť o rok.
PaedDr. Milan Paľaga

Z činnosti KST Sokol Halič v roku 2018
Tohtoročnú novú sezónu náš
klub ako je už určite známe
otvára pochodom Jarný kľúč,
aj napriek tomu, že sme
sa predtým zúčastnili troch
podujatí, ako som spomínal v
poslednom vydaní Haličských
zvestí. Jarný kľúč sme tohto
roku zahajovali 17.3.2018.
Na autobusovej zástavke,
kde sme nastupovali na autobus do Ľuboreče sme sa
zišli až traja. Opäť tí skôr

narodení. V autobuse sme
sa však zišli so 4 členom
do partie s Mariánom z Divína. V Ľuboreči náš čakal
náš kamarát Julo z Cinobane s manželkou, takže
suma sumárum na trasu v
Ľuboreči sme vyrážali šiesti.
Marcové počasie nás vôbec
neprekvapilo. Zrána bolo
hmlisto a hmla nás sprevádzala až na vrchol Lysca
(716m), kam sme mierili. Na

vrchole sme symbolickým
kľúčom odomkli novú turistickú sezónu a uviedli sme ju
do reálneho života. Pochod
jarný kľúč už realizujeme
viac ako 20 rokov. Pôvodná
trasa z vrcholu viedla popri Lentvorskom mlyne do
Pražského mlyna a odtiaľ cez
dvor poľnohospodárskeho
podniku v Prahe do Lupoče a
odtiaľ do Haliče. Bohužiaľ už
druhý rok nám majiteľ pod-
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niku neumožňuje prechod
cez poľnohospodársky dvor,
aj keď je táto trasa uznaná
ako oficiálna turistická trasa,
vyznačená červenou turistickou značkou. Každý rok
počúvame tú istú pesničku:
„ vo výbehu (kadiaľ vedie
trasa) máme 60 býkov.“ Čiže
prechod výbehom by bol riskantný. Nemôžem si pomôcť,
ale mne to pripadá tak, že
majiteľ si neželá, aby sme
tadiaľ prechádzali. Na základe
tejto skutočnosti sme vlani
a tohto roku museli zmeniť
zostupovú trasu do Lentvorského mlyna a odtiaľ po ceste
do Ľuboreče, odkiaľ nám ide
autobus domov do Haliče.
Rozhodne pôvodná trasa je
dlhšia, náročnejšia, ale o to
krajšia. Čo sa však dá robiť,
museli sme sa prispôsobiť
danej situácii.
Keďže sme ďalšiu akciu mali
naplánovanú až na máj, rozhodli sme sa s Mariankom,
že si urobíme vychádzku na
7 chotárov. Vybrali sme sa
ráno. Počasie nám aj napriek
upršaným predchádzajúcim dňom vyšlo perfektne.
Pomaly sme vyšli hore našim
„jemnejším tempom.“ Hore
nás prekvapil bežec, ktorý tam
beháva z Ružinej. Vychádzka
bola naozaj výborná. Bol to
lepší zážitok ako sedieť doma
pred televízorom.
No a tu nás už čakal ďalší z
tradičných pochodov a síce
prechod hrebeňom Poľany.
Každý rok ho organizujeme
počas voľných sviatočných
dní okolo 8. mája. Tohto roku
nám to vyšlo na 5,6 a 7 mája.
Pochodu sme sa zúčastnili 10
– ti, čo bolo oproti vlaňajšku
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oveľa lepšie, keď vlani sme
išli len dvaja. Z nášho klubu
sme sa tohto roku zúčastnili
6 a z iných klubov 4. Išli sme
obvyklou trasou. Z Lučenca
vlakom do Kriváňa, odtiaľ autobusom do Hriňovej a odtiaľ
už po vlastných na Raticov
vrch popri vodopáde Bystré
k horskému Hotelu Poľana.
Tam nás už čakal náš výborný
kamarát chatár Ferko Belej,
ktorý sa spolu s manželkou
Evkou vždy o nás príkladne
postará. Na druhý deň ráno
sme sa opäť my skôr narodení
vydali na trasu skoro ráno.
Ako obvykle tradičnou trasou
z horského hotela Poľana,
Prednou Poľanou na vrchol
Poľany, zadnou poľanou do
Jasenovského sedla, odtiaľ
na Vepor, potom Hrb a odtiaľ
do Strelníkov. Od chaty pod
Hrbom, kadiaľ vedie trasa je
to do Strelníkov veľmi ďaleko.
Bohužiaľ iný nocľah sa nám
nepodarilo zabezpečiť. Na
chate pod Hrbom sa nám to
nedarí už niekoľko rokov. Chatárka, ktorej táto chata patrí
má svojskú podnikateľskú
filozofiu. Aj napriek tomu, že
na chate nemá nikoho ubytovaného, ubytovanie nikomu
neposkytla. Ranč Čelienec,
ktorý je neďaleko od chaty
pod Hrbom bol obsadený,
takže neostávalo nič iné ako
vybaviť druhý nocľah v Strelníkoch. Starostka Strelníkov
pani Lamperová je ochotná
a ústretová. Veľmi rada nám
poskytla ubytovanie v turistickej ubytovni, ktorá patrí
obecnému úradu. Je veľký
rozdiel v prístupe pani starostky a chatárky z chaty
pod Hrbom. Naša skupina

skôr narodených, sme chceli
vyskúšať inú trasu do Strelníkov, preto sme odbočili
z červenej značky (Rudná
magistrála) na modrú. Tým
sme obišli trasu na Vepor a
Hrb. Je to síce o niečo kratšia
trasa, ale ak by som mal
vyjadriť svoj názor, vôbec
nie je lepšia. Druhá skupina
pokračovala po tradičnej trase
a popri chate pod Hrbom
do Strelníkov. Do Strelníkov
dorazili až večer. Na tretí deň
sme pokračovali zo Strelníkov
autobusom domov.
To sa už priblížil termín našej
najväčšej akcie Haličskej 25ky a Haličskej 100-ky. Thto
roku sa konali spomínané
akcie v dňoch 100-ka 25 – 26.
mája a 25-ka 26.mája. Už
niekoľko rokov badáme, že
popularita 100 – km pochodov
upadá, naopak naša 25-ka
je stále populárnejšia. Tohto
roku nás pred začiatkom 100ky strašilo počasie. Vôbec
sme si neboli istí, ako vyjde,
našťastie vyšlo. Ako som už
spomínal, popularita „stoviek“
upadá. Čo je však smutnejšie
„stoviek“ sa zúčastňujú naozaj
už len tí, ktorým na hlavách
pribúdajú už len šediny a
následníci nepribúdajú. Tohto
roku sa 100-ky zúčastnilo iba
9 pochodujúcich. Aj napriek
malému počtu účastníkov
štart 100-ky spestrila
prítomnosť známeho populárneho herca Ľuba Pavloviča,
ktorý nám pomohol pochod
odštartovať. Veľmi sa zaujímal
o históriu a činnosť klubu s
ktorou sme ho radi oboznámili. Dvadsaťpaťka štartovala na
druhý deň 26.mája. Zúčastnilo
sa jej 30 turistov. Tohto roku
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sme zmenili trasu 25-ky tak,
že cestou dole z Braliec sme
odbočili na bralo a odtiaľ do
Tuhára, potom na Sedem
chotárov a cez Starú Halič
domov do Haliče. Tým sme
síce trasu predĺžili, ale určite
sme ju zatraktívnili.
A to sme sa už priblížili
termínu piateho detského
sústredenia, ktoré sa
konalo v dňoch 9 – 13.júla
v autocampingu Veľkého
dvora v Tajove. Sústredenia sa zúčastnilo 31 detí.
Podrobnejšie informácie o

tomto podujatí sú v osobitnom
článku.
Pokiaľ môžeme hodnotiť tak
tohtoročná turistická sezóna
sa nám celkom slušne rozbehla. Najbližšia akcia,
ktorá nás čaká, je prechod
hrebeňom Veľkej Fatry, ktorá
nás čaká 3 a 4 augusta. Dúfajme, že nám vyjde hlavne
počasie. V mesiaci september
by sme mali ísť na niekoľko
dní do tatier, no a potom
prejsť ďalšie tradičné akcie.
Záverom by som chcel
poďakovať všetkým aktívnym

21
členom, tiež všetkým, ktorí
nám pri organizovaní podujatí pomáhajú. Hlavne chcem
poďakovať obecnému úradu,
ktorý nám pri všetkých akciách nezištne pomáha.
Úplne na záver želám
všetkým turistom úspešné
zvládnutie budúcich akcií bez
zbytočných úrazov a samozrejme želám pevný krok.
Pavel Jonáš,
predseda KST

TJ SLOVAN HALIČ SEZÓNA 2018

Sezóna 2017/2018 sa pre
naše mládežnícke mužstvá
skončila dobre. Žiacke
družstvo pod vedením Milana Klagu obsadilo v 5.lige
pekné 3 miesto. Dorast pod
vedením Alexa Kičku skončilo,
ako nováčik v krajskej súťaži
4.liga skupina D na celkovom
nezostupovom 11 mieste
v tabuľke a to ešte treba
spomenúť kontumáciu v poslednom zápase v Neninciach,
kde naši chlapci zápas vyhrali,
ale zabudnutím registračných
preukazov bol zápas kontumovaný v prospech domácich
Neniniec.. V opačnom prípade
by boli chlapci skončili na
celkovom 10.mieste v tabuľke.

A mužstvo začalo zimnú
prípravu s Marekom Schvantnerom s veľkým odhodlaním
trénovať, avšak opäť ostalo
len pri sľuboch. Posledné
dva domáce zápasy ukázali,
že mužstvo má potenciál
a dokáže odohrať aj ťažké
zápasy so silnými súpermi s
veľkým nasadením a s dobrými výsledkami. /Hrnčiarske
Zalužany a Divín/ Dňa
15.7.2018 sa konala výročná
členská schôdza , ktorá bola
zvolaná za účelom abdikácie
celého výboru. Keďže však
schôdza nebola uznášania
schopná, výbor do novej
sezóny 2018/2019 ostáva
pracovať v pôvodnom zložení
Tibor Hochholczer –Predseda
TJ, Lubomír Paľaga ml. – tajomník, Jozef Katrušík, Peter
Zmuda a Miroslav Černák –
členovia.
V dorasteneckom družstve
požiadal o uvoľnenie z dôvodu
pracovných povinností tréner Alex Kička, ktorému aj

touto cestou mu veľmi pekne ďakujeme . Nahradil ho
bývalý tréner dorastu Peter
Zmuda, ktorému želáme veľa
úspechov.
Do A mužstva sa nám podarilo pritiahnuť skúseného
trénera Rapoviec Igora Sivoka
a dopĺňame aj káder novými
hráčmi, ktorí prejavili záujem
hrať v dobrých podmienkach v
Haliči. Prajeme im veľa dobrých futbalových úspechov a
zážitkov v našom klube.
Záverom mi dovoľte vysloviť
veľké ĎAKUJEME - Obecnému úradu v Haliči, IMET ,
a.s. Bratislava, Lustroj , s.r.o
Halič, Kofemika , s.r.o. Halič,
Svoma , s.r.o. Lučenec a Revital – SK , s.r.o. Lučenec za
finančnú pomoc bez ktorej, by
sme neboli mohli zrealizovať
náš projekt Automatické
zavlažovanie futbalového
ihriska v Haliči.
Tibor Hochholczer
Predseda TJ
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Rozhovor s brankárskou „dvojkou“ Mimel Lučenec - Petrom Mikušom
futsalovú súťaž po 11 rokoch spať do Lučenca a po
3 rokoch svojej existencie
sa prebojoval do extraligy.
Túto sezónu skončil celkovo na prekvapujúcom 2.mieste vo veľmi vyrovnanom
5 zápasovom finále s
dlhodobo najlepším futsalovým tímom ŠK SLOVAN
Bratislava. Aká bola sezóna
z pohľadu brankára? Darilo
Keď sa medzi Haličanmi a
sa Ti?
ľuďmi z okolia povie meno
K malému futbalu som sa
„Džejár“ každý hneď vie o
dostal cez mestskú ligu a
koho sa jedná. Kto Ťa viedol potom som sa stal brankárom
k tomuto krásnemu športu? mimelu s ktorým som postúpil
Futbal ma baví a
do 1ligy. Zo začiatku bol cieľ
predovšetkým to boli moji
skončiť do 6.miesta no podarirodičia, bratranec tiež chytával lo sa nám skončiť na 2.mieste
v bráne.
V tíme pôsobí veľa nových
Všetci o Tebe vieme, že sa
hráčov, mnohí sú zo
od malička venuješ futbalu, zahraničia, máte nového
od koľkých rokov hrávaš?
trénera. Aká bola atmosOd piatich rokov.
féra v kabíne? Rozumiete si
Chcel si byť vždy
navzájom?
brankárom?
V kabíne bola dobrá atmosÁno.
féra, čo sa týka cudzincov veV minulej sezóne si pôsodeli sme spolu komunikovať.
bil ako brankárska „dvoPo prepadnutí miestejka“ (po reprezentačnom
nky „belasých“ , ktorí
brankárovi Obermanovi)
z finančných dôvodov
vo futsalovom klube Mimel
nemohli nastúpiť do Ligy
Lučenec, aká cesta Ťa priv- majstrov 2018/2019, ste
iedla do tohto úspešného
dostali možnosť účinkovať
klubu?
v LM z pozície úradujúceho
Bola to dlhá cesta, počas
vicemajstra, kde Lučenec
ktorej ma oslovil Atilla febude hostiť skupinu hlavnej
hervári, či chcem hrať v Mime- časti. Dostal si dôveru od
li a tak som to skúsil. Áno Obi trénera aj v tejto súťaži?
je „repre“ brankár, určite je to
Aké sú podľa Teba šance
iné ako chytať s brankárom
Lučenca na postup do
ktorý chytá len mestskú ligu
hlavnej časti?
čiže super skúsenosť.
V lige majstrov nie, ale dostal som príležitosť pôsobiť v
Mimel vracia najvyššiu
celej súťaži. K tomu je zatiaľ

predčasné sa vyjadrovať.
Šancí som dostával menej
kedže Oberman bol
jednoznačnou oporou mimelu
ale keď som ju dostal som si
to užil - každú minútu. V play
off sme vyradili Trnavu wild
boys, Bratislavu a potom už
bolo finále ktoré si myslím,
že každý zápas bol super so
šťastným koncom pre slovan
Bratislava.
Žreb vo švajčiarskom Nyone
– sídle UEFA rozhodol, že
hráči Lučenca sa stretnú
s azerbajdžanským tímom
Araz Naxcivan a dvoma
víťazmi skupín predkola.
Lučenec bude 2. až 7. októbra organizátorom skupiny
hlavného kola. Na čo všetko
sa môžu diváci tešiť?
Čo sa týka ligy majstrov
neviem ešte nič presnejšie
povedať, o dva týždne
začíname prípravu.
Aké sú Tvoje najbližšie
ciele? Uvidíme Ťa aj v
ďalšej sezóne v klube Mimel
Lučenec?
Áno určite sa budúcu sezónu
uvidíme a ciele budú tie
najvyššie, teda hrať o titul.
Už teraz sa všetci tešíme na
ligu majstrov a samozrejme
Tvoje účinkovanie v extralige. Čo by si zaprial sebe
aj fanúšikom do nadchádzajúcej sezóny?
Aby mali fanúšikovia taký istý
zážitok ako aj túto sezónu, len
s lepším koncom vo finále.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
Milan Paľaga
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Z činnosti KST Sokol Halič v roku 2018

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Halič

Turistický tábor v srdci Slovenska
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